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RESUMO 
 

No Ensino de Química, uma das grandes dificuldades para a inserção das práticas 
experimentais é a ausência de laboratório de Química ou Ciências. Poucas escolas 
dispõem de uma estrutura física que comporte os materiais e equipamentos 
necessários para desenvolver tais aulas. Diante dessa realidade, o que fazer para 
suprir ou minimizar o problema da falta de laboratório nas escolas públicas e a 
ausência de aulas práticas no Ensino de Química? Nessa perspectiva, a proposta 
deste trabalho é analisar o impacto das aulas experimentais de Química na prática 
docente do Ensino Médio através de um recurso metodológico construído com 
materiais alternativos para subsidiar o processo de Ensino de Química: um 
Laboratório Móvel. Do ponto de vista de sua natureza, esta pesquisa é aplicada, 
exploratória com procedimentos técnicos do tipo pesquisa-ação e substancialmente 
qualitativa. A pesquisa foi desenvolvida com docentes de três escolas públicas da 
cidade de Sousa – PB e foram utilizados como instrumentos de coleta de dados, um 
questionário, uma aula prática e uma entrevista semiestruturada. O questionário 
evidenciou a necessidade de se desenvolver aulas práticas no Ensino de Química e 
a criação de um Laboratório Móvel de Química. A entrevista permitiu compreender 
que esse laboratório pode auxiliar no processo de Ensino de Química. De acordo 
com os docentes, o laboratório móvel permitiu uma melhoria no Ensino de Química 
através de aulas mais eficientes e seguras com a utilização desse espaço 
pedagógico. Além disso, reduziu o tempo em que o professor passava organizando 
o material para levar até a sala de aula, a probabilidade de causar acidentes no 
percurso e a facilidade de transportar e armazenar todo o material em um só lugar. 
Portanto, espera-se que a partir deste estudo, outros pesquisadores e estudiosos 
possam aprofundar esta temática, salientando que toda a discussão, acadêmica ou 
científica, traga contribuições com caráter inesgotável, visando à efetivação do 
Ensino de Química em consonância com as práticas e estratégias educacionais 
vivenciadas no ambiente escolar. 
 
Palavras-chave: Docência. Ensino de Química. Práticas experimentais. Materiais 
alternativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 
In Chemistry Teaching, one of the great difficulties for the insertion of the 
experimental practices is the absence of a laboratory of Chemistry or Sciences. Few 
schools have a physical structure that includes the materials and equipment needed 
to develop such classes. Faced with this reality, what to do to supply or minimize the 
problem of lack of laboratory in public schools and the absence of practical classes 
in Chemistry Teaching? In this perspective, the purpose of this work is to analyze the 
impact of the experimental chemistry classes in the teaching practice of High School 
through a methodological resource built with alternative materials to subsidize the 
process of Teaching Chemistry: a Mobile Laboratory. From the point of view of its 
nature, this research is applied, exploratory with technical procedures of the type 
research-action and qualitative. The research developed with teachers from three 
public schools in the city of Sousa – PB and used as instruments of data collection, 
a questionnaire, a practical class and a semi-structured interview. The questionnaire 
evidenced the need to develop practical classes in Chemistry Teaching and the 
creation of a Mobile Laboratory of Chemistry. The interview allowed us to understand 
that this laboratory can aid in the teaching of chemistry. According to the lecturers, 
the mobile laboratory allowed an improvement in Chemistry Teaching through more 
efficient and safe classes with the use of this pedagogical space. In addition, it 
reduced the time the teacher spent organizing the material to take to the classroom, 
the probability of causing accidents in the course and the ease of transporting and 
storing all the material in one place. Therefore, it is expected that from this study, 
other researchers and scholars can deepen this theme, stressing that all discussion, 
academic or scientific, bring inexhaustible contributions, aiming at the effectiveness 
of teaching chemistry in line with practices and strategies experiences in the school 
environment. 
 
Keywords: Teaching. Chemistry teaching. Experimental practices. Alternative 
materials. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Química é uma das Ciências naturais que estuda a matéria e suas inúmeras 

transformações. No entanto, “só no final do século XVIII a Química surge como 

Ciência, a partir dos trabalhos de Lavoisier, Dalton e outros contemporâneos deles” 

(MÓL, 2017, p. 496). Sendo composta por quatro grandes áreas: Química 

Inorgânica, Química Orgânica, Físico-Química e Química Analítica.  

Normalmente, uma área pode apresentar metodologias e focos de estudo 

diferentes umas das outras, no entanto, é importante ressaltar que apesar dessa 

divisão, elas se complementam. Essa relação de completude pode ser considerada 

como precedente para uma nova área baseada nas relações entre essas já 

existentes. 

Com o passar do tempo, houve o surgimento de uma importante área: o 

Ensino de Química, a qual integraliza as outras já existentes e surgiu, “[...] somente 

na metade do século XX, com objeto de pesquisa próprio, exigindo profissionais com 

formação diferenciada dos demais profissionais da química, fazendo uso de 

metodologias adequadas para resolução de seus problemas” (MÓL, 2017, p. 496). 

Desse modo, o Ensino de Química passa a ter como objeto de pesquisa a 

forma com a qual os discentes compreendem e (re)significam a disciplina de Química 

dentro do espaço escolar. Diferentemente das quatro primeiras áreas que 

apresentam relações com a Ciência através das pesquisas feitas em laboratórios ou 

ambientes propícios a elas.  

Quando se fala em ciência, é válido destacar que esta é uma construção 

humana, movida pela fé de que sonhar e insistir em descobrir, explicar e sonhar 

novamente, o mundo se torna mais claro e toda a estranheza que parece 

incompreensível se torna interligada e com sentido (FONSECA, 2001).  

A ciência permite uma aproximação dos alunos com o conhecimento científico 

a partir do senso comum e dos fenômenos vivenciados por eles no seu dia a dia, 

uma vez que nas aulas práticas, por exemplo, eles se deparam com resultados não 

previstos, cuja interpretação desafia sua imaginação e raciocínio (KRASILCHIK, 

2008). 

As ciências naturais têm permitido, através de seus instrumentos e métodos; 

conhecer a realidade externa bem além do alcance de uma mente individual e dos 

sentidos (FARIAS; BASAGLIA; ZIMMERMANN, 2009). Vincular o conhecimento 
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científico com o cotidiano através da experimentação é essencial no processo de 

ensino e favorece a aprendizagem. 

Comum em todas as ciências exatas, a Química é uma disciplina que envolve 

cálculos matemáticos, além dos conhecimentos específicos da área. Por essa razão, 

ela é considerada pela maioria dos discentes como sendo de difícil assimilação e 

entendimento.  

Fernandez (2018, p. 205) confirma que ela é vista como “impopular, difícil e 

abstrata, e boa parte dos conceitos químicos aprendidos na escola não faz sentido 

para um número significativo de estudantes”. Isso influencia diretamente no 

rendimento dos alunos em sala de aula porque muitos vão para a aula com a visão 

de que não são capazes de aprender. 

Equilibrar o conhecimento da Química teórica com o cotidiano dos alunos é 

um dos principais problemas enfrentados pelo professor em sala de aula. É válido 

citar também a problemática do tradicionalismo no ensino, cujo modelo de educação 

trata o conhecimento como um conteúdo, como informações, coisas e fatos a serem 

transmitidos ao aluno (NUNES et. al., 2012).  

A experimentação tem um papel importante nesse processo porque ela 

desperta no aluno um interesse maior pela disciplina. Isso acontece porque através 

das atividades práticas ele pode formular hipóteses, relacionar o que absorveu na 

prática em relação aos conteúdos teóricos, amadurecendo então o seu 

conhecimento (MALDANER; ZANON, 2007). Na ótica de Penaforte e Santos (2014), 

é essencial a presença da experimentação no ensino de ciências, pois ela facilita a 

relação da teoria e a prática na aprendizagem. 

A Química, quando trabalhada de forma experimental em sala de aula, tem a 

função de mostrar a relação existente entre a teoria e a experimentação, buscando 

tornar compreensível e validar a existência e presença dessa ciência no dia a dia do 

aluno. A prática permite uma aproximação do mundo micro com o macroscópico. 

O uso de experimentos como estratégia pedagógica torna o processo de 

aprendizagem mais atrativo e eficaz por meio das coisas mais simples. A prática em 

si reflete positivamente no desenvolvimento do saber porque gera muita interação e 

a busca pelo entendimento do que está acontecendo naquele momento. 

Em conformidade com Fonseca (2001), a Química não é um objeto, mas uma 

ciência que pode trazer benefícios ou prejuízos aos seres vivos e ao meio ambiente, 

dependendo da concepção com que seus conceitos são utilizados. Sendo assim, é 



14 

imprescindível que o docente conduza o discente a uma compreensão satisfatória 

da disciplina para que ele possa utilizá-la de forma correta. 

Outro grande desafio para o docente em sala de aula é mostrar que a Química 

carrega a responsabilidade de atualizar seus processos antigos em outros mais 

viáveis, seguros e limpos, tornando-a mais favorável à opinião pública e menos 

impactante ao meio ambiente. Isso porque a palavra “química” ainda é vista como 

algo difícil de compreender.  

É muito comum frases do tipo “seu cabelo está cheio de química”, “essas 

frutas têm muita química”, etc. As pessoas acabam relacionando de forma errônea 

uma coisa com a outra. Então, é mais uma tarefa difícil para o docente desconstruir 

essa visão unilateral acerca da disciplina e criar uma ótica bilateral, mostrando que 

há benefícios e malefícios. Mas que isso depende da forma com a qual será aplicada.  

A educação pública no Brasil ainda possui muitas fragilidades. As pesquisas 

científicas desempenham um papel importante para auxiliar na identificação e 

proposição de soluções para esses problemas ou, pelo menos, alternativas de 

minimizá-los. No Ensino de Química, o principal entrave para a inserção das práticas 

experimentais nas aulas de Química é a ausência de laboratório de Química ou 

Ciências. Poucas escolas dispõem de uma estrutura física que comporte os materiais 

e equipamentos necessários para executar tais aulas (SILVA, 2016). 

De acordo com Gomes et al. (2017, p. 75), entende-se por laboratório de 

ciências naturais” um local devidamente planejado com medidas de segurança para 

evitar acidentes e que possua infraestrutura para realizar funções específicas”. Na 

realidade das escolas públicas do Brasil, essa definição é pouco aplicada. 

Infelizmente, o professor não pode planejar suas aulas contando com um laboratório 

que deveria existir nas escolas. 

Há exigências de que o docente atualize sua prática, de que ofereça uma aula 

diferenciada, produtiva, atraente e que o aluno realmente aprenda, mas pouco se 

investe na educação para que isso seja possível de verdade. Como proceder? Como 

lidar com questionamentos do tipo “Professor, quando teremos aulas práticas”?  

É visível essa vontade de aprender através da experimentação, do aprender 

fazendo, mas em muitas situações o professor fica de mãos atadas. O que fazer 

diante de uma realidade de investimentos insuficientes por parte dos governos na 

educação? Essas são algumas das reflexões diárias, planos, sonhos e desejos dos 

docentes que fazem parte da educação. 



15 

A partir dessa fragilidade das escolas públicas vivenciada no dia a dia e 

apresentada neste trabalho, formulou-se a seguinte problemática: o que fazer para 

suprir ou minimizar o problema da falta de laboratório nas escolas públicas e a 

ausência de aulas práticas no Ensino de Química?  

Nessa perspectiva, a proposta deste trabalho é analisar o impacto das aulas 

experimentais de Química na prática docente do Ensino Médio através do auxílio de 

um Laboratório Móvel, na perspectiva de possibilitar recursos metodológicos de 

baixo custo que subsidiem o trabalho pedagógico. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

Na disciplina de Química, ainda há predominância de metodologias 

tradicionais, que valorizam a memorização e a repetição de ideias e ignoram 

aspectos metodológicos capazes de contribuir e produzir melhores resultados no 

aprendizado dos discentes. 

Um dos principais problemas do Ensino tradicional é o de propor um modelo 

de ensino limitado a reprodução de conceitos pré-estabelecidos sem a possibilidade 

de gerar reflexões sobre o seu cotidiano. Em contraponto, a experimentação mostra-

se como uma alternativa mais eficiente, desde que ofereça a possibilidade de o aluno 

participar da construção do conhecimento a partir da experiência, observação e 

formulação de hipóteses. 

A experimentação em Química é de suma importância para a aprendizagem 

dos discentes, visto que ela cria uma maior e melhor relação proximal da ciência com 

o cotidiano, tornando possível dar mais significância as coisas e fenômenos que 

acontecem no dia-a-dia.  

É comum ouvir relatos de professores que a experimentação permite o 

aumento da capacidade de aprendizagem por ser uma atividade investigativa de 

ensino que desperta o interesse dos alunos e ajuda a (re)construir o conhecimento 

científico a partir do conhecimento deles no cotidiano. 

Valorizar a experimentação proporciona a compreensão de conceitos 

químicos, considerando o saber popular e permitindo a construção de uma 

consciência crítica sobre o meio em que vivemos. Construir e reconstruir 

conhecimentos embasados na experimentação é uma forma de tornar as aulas mais 

dinâmicas e eficientes. 

É preciso ir além do que o livro didático oferece. É comum encontrarmos a 

visão de que a ciência é algo imutável e deve ficar isolada das outras áreas do 

conhecimento. Há uma urgência de se ter um ensino interdisciplinar, que permita 

relacionar assuntos do cotidiano com o conhecimento científico que o aluno não 

compreenderia sozinho. O professor tem um importante papel de mediar essa prática 

na busca de tornar o aluno capaz de tomar decisões. 

A construção do conhecimento científico acontece coletivamente (SILVA, 

2016). Por essa razão, é importante o uso da experimentação para discutir, observar 

e possibilitar uma maior interação entre os alunos e motivá-los a questionar e buscar 
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explicação para as coisas que acontecem a sua volta. Dar significado ao mundo é 

apenas uma das possibilidades oferecidas pela experimentação. 

Uma questão importante a se destacar é que a realização de atividades 

experimentais depende de uma série de fatores. Dentre elas, podemos destacar a 

disponibilidade de tempo do professor para planejar uma aula que integre os 

conhecimentos científicos com a realidade dos alunos com os quais serão 

trabalhadas essas atividades.  

De acordo com Silva (2016, p. 16) existe também a necessidade de uma 

“reestruturação na infraestrutura escolar, como laboratórios mais equipados, material 

didático, dentre outros itens necessários ao desenvolvimento das atividades”. Dentro 

dessa difícil realidade, o professor, mais uma vez, é responsabilizado a encontrar 

alternativas de contornar ou minimizar as problemáticas que surgem no cotidiano da 

escola. 

Para inserir um Laboratório Móvel de Química como recurso metodológico na 

sala de aula, é necessário que o docente tenha o desejo de melhorar a sua prática 

pedagógica. Em relação a isso, Freinet (1975, p. 38) afirma que “o professor deve 

ter sensibilidade de atualizar a sua prática”, abrindo a possibilidade de inovar e obter 

resultados satisfatórios na aprendizagem. Essa flexibilidade na prática docente é 

essencial para a emergência de novas metodologias que melhorem o ensino e 

também favoreçam a aprendizagem.  

Chassot et al. (1993) e Wartha e Alário (2005) atestam que a Química deve 

ser contextualizada e que esse contexto é dado quando esta apresenta uma utilidade 

para o cidadão. Assim sendo, o conhecimento químico adquirido através dessa 

conjuntura, pode ser útil para entender alguns fenômenos. Desse modo, 

contextualizar a Química seria uma maneira de “abrir as janelas da sala de aula para 

o mundo, promovendo relação entre o que se aprende e o que é preciso para a vida” 

(CHASSOT et al. 1993, p. 50). 

Nessa mesma perspectiva, o conhecimento de Química torna-se uma das 

bases para a inovação, a alfabetização científica e a melhor saída para a solução de 

problemas em conexão com o desenvolvimento sustentável, pois ele traz a 

possibilidade de compreender e realizar ações que podem mudar o meio social no 

qual o discente está inserido (RISCH, 2010). 

Indiscutivelmente, a educação é um dos principais indicadores para um efetivo 

desenvolvimento e crescimento de uma nação. Muitos questionam sobre o que deve 
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ser feito para mudar a situação do crescente desinteresse dos alunos e de salas de 

aula cada vez mais heterogêneas.  

Nesse sentido, Silva (2016, p. 13) afirma que tal realidade: 

 
 

[...] forçou a busca por metodologias de ensino-aprendizagem mais 
atraentes. Portanto, o uso da Experimentação no ensino de Química e 
Ciências se tornou uma forma de despertar no aluno um maior interesse, 
desde que vinculadas à construção de um conhecimento científico em 
grupo, à possibilidade de promover discussões e investigações que 
permitam um enriquecimento do conhecimento a partir dos conhecimentos 
prévios do aluno. 

 
 
A escola deve ser um ambiente de integração, onde a aprendizagem possa 

ser construída através de metodologias participativas e que não limite o aprendizado. 

Nessa perspectiva, o presente trabalho se justifica pela necessidade de se ter aulas 

práticas de Química mais eficientes e dinâmicas, buscando atingir o objetivo de se 

ter uma aprendizagem satisfatória e que considere os saberes experienciais dos 

alunos, sua realidade e os fenômenos que os cercam. 

A construção e utilização de um Laboratório Móvel é uma estratégia 

pedagógica que diversifica as aulas de Química. Essa diversificação das aulas 

teóricas, com a implementação da experimentação, favorece o trabalho em sala de 

aula. 

Dessa forma, a opção pelas atividades experimentais passa a constituir uma 

relevante estratégia para o P3onstatar e problematizar o que o aluno já sabe, 

permitindo o estímulo à pesquisa, a investigação e a busca pela solução dos 

problemas propostos. Assim, é possível produzir conhecimento a partir de ações e 

não apenas através de aulas expositivas, tornando o aluno o sujeito da 

aprendizagem (VIVIANI; COSTA, 2010, p. 50-51). 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Analisar o impacto das aulas experimentais de Química na prática docente do 

Ensino Médio através do auxílio de um Laboratório Móvel, na perspectiva de 

possibilitar recursos metodológicos de baixo custo que subsidiem o trabalho 

pedagógico. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

· Investigar, através de questionários, a necessidade da experimentação no 

Ensino de Química na perspectiva dos docentes; 

· Desenvolver um Laboratório Móvel para facilitar o ensino através da 

experiência, observação e formulação de hipóteses nas aulas de Química/ 

Ciências; 

· Apresentar o Laboratório Móvel de Química aos docentes para que eles 

investiguem, na prática, suas contribuições para o Ensino de 

Química/Ciências; 

· Analisar, através de entrevista, as contribuições do Laboratório Móvel de 

Química para a prática pedagógica dos docentes. 

· Possibilitar recursos metodológicos de baixo custo que amparem docentes na 

disciplina de Química/Ciências. 
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4 MARCO TEÓRICO 

 

Este capítulo visa apresentar a descrição e entendimento do referencial 

teórico utilizado na pesquisa, com o objetivo de elucidar os autores que já 

escreveram sobre o objeto de estudo desta pesquisa. Para uma melhor 

compreensão, ele foi separado em tópicos conforme descrito abaixo. 

 

4.1 O ENSINO DE QUÍMICA SEGUNDO OS PARÂMETROS CURRICULARES 

NACIONAIS 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM) foram 

produzidos com o objetivo de reestruturar o currículo em áreas do conhecimento e 

favorecer o desenvolvimento dos conteúdos, considerando a interdisciplinaridade e 

contextualização.  

O documento, em concordância com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(nº 9394/96), foi compilado por profissionais da educação de diferentes áreas de 

ensino sob solicitação do Ministério da Educação (MEC). Ele traz como finalidade, 

nortear as disciplinas obrigatórias na Educação Básica.  

Essas disciplinas são distribuídas em áreas de ensino, de acordo com suas 

particularidades e compatibilidades. A área de Ciências da Natureza, Matemática e 

suas Tecnologias, tem um papel de grande importância no desenvolvimento 

intelectual dos alunos, pois busca dar significados aos componentes curriculares: 

Química, Física, Biologia e Matemática tanto no aspecto qualitativo quanto no 

quantitativo (Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM), 2006). 

Cada componente curricular possui suas especificidades, no entanto, eles 

devem manter um diálogo interdisciplinar, transdisciplinar e intercomplementar 

dentro do ambiente escolar. De acordo com as OCEM, esse diálogo: 

 
 

[...] é favorecido quando os professores dos diferentes componentes 
curriculares focam, como objeto de estudo, o contexto real – as situações 
de vivência dos alunos, os fenômenos naturais e artificiais, e as aplicações 
tecnológicas. A complexidade desses objetos exige análises 
multidimensionais, com a significação de conceitos de diferentes sistemas 
conceituais, traduzidas nas disciplinas escolares (BRASIL, 2006, p.102). 
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Nessa mesma perspectiva da interdisciplinaridade e contextualização, os 

PCNEM asseguram que: 

 
 

[...] cada área do conhecimento deve envolver, de forma combinada, o 
desenvolvimento de conhecimentos práticos, contextualizados, que 
respondam às necessidades da vida contemporânea, e o desenvolvimento 
de conhecimentos mais amplos e abstratos, que correspondam a uma 
cultura geral e a uma visão de mundo (BRASIL, 2000, p. 6). 

 
 
Para a disciplina de Química, esses objetivos se confirmam através da 

necessidade de agregar valores ao conhecimento prático com a premissa de que 

haja cidadãos aptos a aprender diariamente e não apenas em momentos 

específicos. 

Os PCN’s mostram a importância da Química afirmando que essa disciplina 

“participa do desenvolvimento científico-tecnológico com importantes contribuições 

específicas, cujas decorrências têm alcance econômico, social e político” (BRASIL, 

2000, p. 30). A interação da sociedade com os conhecimentos químicos se dá por 

diversos meios, desde o conhecimento científico até os saberes populares. 

A base da aprendizagem de Química se fundamenta na construção dos 

conceitos a partir de fatos e num segundo momento pelas informações ligadas à 

sobrevivência do ser humano. A interpretação desses dados permite a utilização de 

conceitos já construídos, assim como a elaboração de outros novos (BRASIL, 2000). 

O aprendizado do discente em Química provoca uma compreensão sobre as 

transformações químicas presentes no mundo macroscópico, tangível, de forma 

abrangente e integrada, e isso possibilita uma reflexão mais eficiente baseada em 

conhecimentos vindos da própria ciência e dos saberes experienciais. Reforçando 

esse conceito, os PCNEM afirmam que 

 
 

O aprendizado de Química pelos alunos de Ensino Médio implica que eles 
compreendam as transformações químicas que ocorrem no mundo físico de 
forma abrangente e integrada e assim possam julgar com fundamentos as 
informações advindas da tradição cultural, da mídia e da própria escola e 
tomar decisões autonomamente, enquanto indivíduos e cidadãos (BRASIL, 
2000. p. 40). 

 
 
No entanto, não é bem o que acontece em sala de aula. O Ensino de Química 

tem priorizado a transmissão de informações, quando não estabelece uma discussão 
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a partir de elementos representacionais das realidades macroscópicas e 

submicroscópicas, de modo que os alunos possam elaborar significados na fronteira 

destas realidades (GIORDAN, 2008).  

Sabe-se da necessidade de mudar o currículo para adequá-lo a uma realidade 

que possa aprimorar as metodologias de ensino, no entanto, será um processo a 

longo prazo e muito complexo, pois: 

 
 

[...] no Brasil, a abordagem da Química escolar continua praticamente a 
mesma. Embora às vezes “maquiada” com uma aparência de modernidade, 
a essência permanece a mesma, priorizando-se as informações desligadas 
da realidade vivida pelos alunos e pelos professores (BRASIL, 2000, p. 30). 

 
 
Vale salientar que o próprio PCNEM sugere algumas causas de um ensino 

centralizado nessa perspectiva tradicional, privilegiando aspectos teóricos e níveis 

de abstração inadequados aos alunos, afirmando que: 

 
 

Como o ensino atualmente pressupõe um número muito grande de 
conteúdos a serem tratados, com detalhamento muitas vezes exagerado, 
alega-se falta de tempo e a necessidade de “correr com a matéria”, 
desconsiderando-se a participação efetiva do estudante no diálogo 
mediador da construção do conhecimento (BRASIL, 2000, p. 32). 

 
 
Nesse sentido, o professor tem um grande desafio de reduzir a distância do 

que se propõe e o que se pratica, mediando o processo de ensino-aprendizagem, 

possibilitando ao aluno a capacidade de refletir criticamente sobre o que se estuda, 

associar isso à sua realidade e aprender para a vida. 

No que tange às atividades experimentais, elas devem promover discussões 

coletivas, capazes de construir conceitos e desenvolver competências e habilidades, 

provocando a especulação e a (re)construção do conhecimento. A experimentação 

na escola tem caráter pedagógico e diferenciado das pesquisas laboratoriais 

desenvolvidas pelos cientistas.  

O aspecto formal das pesquisas laboratoriais não resolve o problema do 

ensino-aprendizagem de Química. A experimentação em si deve ser pensada 

levando em conta sua pré e pós aplicação, visando o aproveitamento dos saberes 

experienciais dos alunos para significação e construção de novos conhecimentos 

(BRASIL, 2000). 
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A elaboração dessas atividades deve buscar o desenvolvimento de 

habilidades cognitivas e competências que devem estar intimamente ligadas aos 

conteúdos desenvolvidos. Essas competências e habilidades propostas pelos 

PCNEM (BRASIL, 2000, p. 39) são: 

 

Ø Representação e comunicação 

 

· Descrever as transformações químicas em linguagens discursivas. 

· Compreender os códigos e símbolos próprios da Química atual. 

· Traduzir a linguagem discursiva em linguagem simbólica da Química e vice-

versa. Utilizar a representação simbólica das transformações químicas e 

reconhecer suas modificações ao longo do tempo. 

· Traduzir a linguagem discursiva em outras linguagens usadas em Química: 

gráficos, tabelas e relações matemáticas. 

· Identificar fontes de informação e formas de obter informações relevantes 

para o conhecimento da Química (livro, computador, jornais, manuais etc.). 

 

Ø Investigação e compreensão 

 

· Compreender e utilizar conceitos químicos dentro de uma visão macroscópica 

(lógico-empírica). 

· Compreender os fatos químicos dentro de uma visão macroscópica (lógico-

formal). 

· Compreender dados quantitativos, estimativa e medidas, compreender 

relações proporcionais presentes na Química (raciocínio proporcional). 

· Reconhecer tendências e relações a partir de dados experimentais ou outros 

(classificação, seriação e correspondência em Química). 

· Selecionar e utilizar ideias e procedimentos científicos (leis, teorias, modelos) 

para a resolução de problemas qualitativos e quantitativos em Química, 

identificando e acompanhando as variáveis relevantes. 

· Reconhecer ou propor a investigação de um problema relacionado à Química, 

selecionando procedimentos experimentais pertinentes. 
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· Desenvolver conexões hipotético-lógicas que possibilitem previsões acerca 

das transformações químicas. 

 

Ø Contextualização sociocultural 

 
· Reconhecer os aspectos químicos relevantes na interação individual e 

coletiva do ser humano com o ambiente. 

· Reconhecer o papel da Química no sistema produtivo, industrial e rural. 

· Reconhecer as relações entre o desenvolvimento científico e tecnológico da 

Química e aspectos sócio-político-culturais. 

· Reconhecer os limites éticos e morais que podem estar envolvidos no 

desenvolvimento da Química e da tecnologia.  

 

Diante disso, temos os parâmetros para nortear e reorganizar os conteúdos e 

metodologias a serem trabalhados em sala de aula. Um fato que nunca deve ser 

desconsiderado é que o Ensino de Química tem um importante papel na formação 

da cidadania. Sendo assim, ele deve possibilitar a construção de conhecimentos e 

valores que sirvam para a vida do aluno. 

 

4.2 AS AULAS DE QUÍMICA NA PARAÍBA E A BNCC 

 

O Estado da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado da Educação 

(SEE/PB), estabeleceu para o ano de 2019 as Diretrizes Operacionais para o 

Funcionamento das Escolas da Rede Estadual de Ensino com a função de dar “um 

aporte para garantir a qualidade da organização e trabalho das unidades de ensino, 

considerando os debates e as atuais mudanças que tem permeado a educação 

brasileira” (PARAÍBA, 2019, p. 5). 

Essas diretrizes foram criadas, paralelamente a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB nº 9394/96), para indicar normas e procedimentos, 

encaminhamentos operacionais para a gestão escolar, orientações pedagógicas 

para implementação e organização de projetos educacionais, além das matrizes 

curriculares que consolidam todos os cursos ofertados pela Rede Estadual de 

Ensino. 
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A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB nº 9394/96), no seu 

artigo 35, define o Ensino Médio como “etapa final da Educação Básica, com duração 

mínima de três anos” cujas finalidades são: 

I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no 

ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 

II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para 

continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a 

novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; 

III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a 

formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 

pensamento crítico; 

IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 

produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. 

Nessa perspectiva, os currículos do Ensino Médio devem considerar, 

essencialmente, a formação integral do estudante, adotando um trabalho voltado 

para a construção de seu projeto de vida e para sua formação nos aspectos físicos, 

cognitivos e socioemocionais. 

Esse currículo está pautado conforme a Lei nº 13.415, de 2017, que organiza 

o Ensino Médio de acordo com uma Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 

definindo direitos e objetivos de aprendizagem e uma parte diversificada dos 

currículos baseada no contexto histórico, econômico, social, ambiental e cultural 

definidos pelos sistemas de ensino. 

Além desses fatores compostos pela BNCC, o currículo também se 

fundamenta nos itinerários formativos que deverão ser sistematizados por meio da 

oferta de diferentes arranjos curriculares, considerando a relevância para o contexto 

local e a possibilidade dos sistemas de ensino, a saber (BRASIL, 2018, p. 468): 

I – Linguagens e suas tecnologias; 

II – Matemática e suas tecnologias; 

III – Ciências da natureza e suas tecnologias; 

IV – Ciências humanas e sociais aplicadas; 

V – Formação técnica e profissional. 

Essa nova estrutura do Ensino Médio é organizada por áreas de 

conhecimento, considerando todos os componentes do currículo, mas sem fazer 

uma referência direta a eles. A presença desses itinerários formativos fortalece uma 
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organização curricular mais flexível, no intuito de permitir a construção de um 

currículo favorável às especificidades locais e o estímulo do protagonismo juvenil no 

desenvolvimento dos seus projetos de vida. 

No Estado da Paraíba, essa organização é efetivada com o auxílio da Matriz 

Curricular para o Ensino Médio Regular, que determina que no Ensino Médio Regular 

deve haver 6 aulas/dia de 50 minutos no turno da manhã, 45 minutos pela tarde e 40 

minutos a noite, durante um período de 41 semanas, totalizando 202 dias letivos de 

aula (PARAÍBA, 2018, p. 152).  

Dentro dessa Matriz, foram criadas novas disciplinas, mas sem alterar a carga 

horária anual e o número de dias letivos. Para flexibilizar essa oferta, a proposta que 

encontraram foi a redução da carga horária de algumas disciplinas já existentes. A 

exemplo de Química. 

Um fato interessante é que essa Matriz Curricular definiu a redução de carga 

horária de algumas disciplinas, porém não relatou nada sobre os conteúdos 

programáticos. Ficou subtendido que o professor deveria encontrar uma maneira de 

trabalhar todas as habilidades e competências daquela série em um menor tempo, 

haja vista que o número de aulas é inferior.  

De acordo com a BNCC (2018), a disciplina de Química no Ensino Médio é 

uma continuidade do Ensino Fundamental, com aprofundamento dos conhecimentos 

conceituais nas temáticas Matéria e Energia. Esses conhecimentos devem permitir 

que o estudante possa investigar, analisar e discutir situações-problema que surgem 

nos diferentes contextos socioculturais, além de compreender leis, teorias e 

modelos, afim de aplicá-los na resolução de problemas individuais, sociais e 

ambientais. 

Nesse cenário investigativo, por exemplo, é necessário que haja condições 

efetivas para que os estudantes possam desenvolver atividades práticas, analisem 

e discutam os fenômenos observados. O documento que normatiza a organização 

do currículo do Ensino Médio no Estado da Paraíba, associa o laboratório com um 

“espaço pedagógico”.  

Ainda conforme as Diretrizes, é assegurado pelo Estado que as escolas de 

Ensino Médio possuem equipamentos e espaços pedagógicos e que eles devem ser 

utilizados com a periodicidade que as aulas exigem. Além disso, devem estar 

articulados com os componentes que dialogam com ações integradas às aulas, por 
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meio de experimentos, atividades coletivas, prática de leitura e/ou projetos 

interdisciplinares (PARAÍBA, 2018).  

Elas determinam ainda quais espaços pedagógicos devem ter nas escolas, 

bem como sugestões de como devem ser explorados, a saber: 

Ø Laboratório de Informática - Os professores de todos os componentes 

curriculares poderão fazer uso do laboratório de informática, articulando 

suas aulas ao uso das tecnologias educacionais; 

Ø Laboratório de Robótica - Deve estar sempre acessível aos alunos, 

podendo ser utilizado na sala de aula ou em outro ambiente desde que sob 

a orientação do professor; 

Ø Laboratório de Matemática - ferramenta pedagógica que pode ser utilizada 

frequentemente pelos professores de Matemática para contextualização 

dos conteúdos, permitindo ao aluno maior capacidade de compreensão dos 

conceitos matemáticos. 

Ø Laboratório de Ciências - Deve estar organizado em sala apropriada com 

bancada, pontos de eletricidade, pia, armários, capela, oferecendo 

condições para o professor e alunos realizarem com segurança os 

experimentos necessários a contextualização dos conhecimentos de 

Biologia, Física e Química. 

Ø Laboratório de Linguagens - Utilizado apenas nas Escolas Cidadãs 

Integrais Técnicas, não é móvel e está disponível para realizações de 

atividades da área de Linguagem ou demais áreas. 

Ø Biblioteca e/ou sala de leitura - Espaço agradável para a realização de 

leituras espontâneas ou orientadas pelos professores de linguagens. Deve 

estar disponível TV, Som e Data show, caso a escola possua, para aula de 

linguagem sempre que o professor planejar. 

É essencial a presença do laboratório na prática pedagógica do professor. 

Articular um plano de ensino aliado as atividades experimentais é uma boa maneira 

de envolver os estudantes num espaço de discussão e compreensão dos 

acontecimentos do seu dia a dia. Facilita o processo de ensino e, consequentemente, 

aprendizagem. 

Apesar da necessidade desse espaço pedagógico na escola e de todos os 

benefícios que ele pode oferecer, cabe refletirmos: esse espaço é uma realidade de 

todas as escolas? Ele existe mesmo? O professor pode contar com ele na sua prática 
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pedagógica? São pontos que precisam ser discutidos antes de propor ações 

integradas com a experimentação. 

A SEE/PB deliberou, por exemplo, uma nova disciplina chamada de Práticas 

Experimentais para integrar o currículo do Ensino Médio da Rede Estadual. Ela tem 

carga horária de 1 h/a por semana em cada série e de acordo com a sua Matriz, “o 

componente de práticas experimentais deverá ser ministrado pelo professor de 

ciências naturais e/ou matemática fazendo uso dos laboratórios de ciências, robótica 

ou matemática” (PARAÍBA, 2018, p.152). No entanto, não deixou claro como ela 

deve ser abordada. Apontou apenas para o profissional que pode lecionar, mas não 

caracterizou nenhuma ação que possa norteá-lo na prática. Nesse caso, abriu-se um 

espaço para que o desenvolvimento dessa disciplina sofra forte influência da 

formação do docente que a ministre, ou seja, há a possibilidade de as aulas práticas 

serem vinculadas predominantemente com sua área de formação.  

É necessário um planejamento adequado para implementar novos 

componentes ao currículo. Tanto no aspecto estrutural das escolas quanto na 

formação dos professores. Torna-se inviável o desenvolvimento de aulas práticas 

quando não há um espaço adequado para tal e nem qualificação profissional para 

esse tipo de metodologia.  

Há uma necessidade de ter o espaço pedagógico, mas não apenas isso, é 

imprescindível que haja também a responsabilidade e comprometimento do Estado 

com a manutenção do mesmo. Um bom planejamento somado a um bom laboratório, 

pode transformar positivamente o ensino e a aprendizagem de Química.  

 

4.3 IMPORTÂNCIA DA EXPERIMENTAÇÃO NO ENSINO DE QUÍMICA 

 

No ensino de química, existem complicações na abordagem dos conceitos em 

decorrência do fato de que esta disciplina trabalha com o mundo microscópico. O 

ensino tradicional é administrado de forma que o aluno saiba inúmeras fórmulas, 

decore reações e propriedades, mas sem relacioná-las com a forma natural que 

ocorrem na natureza (FARIAS; BASAGLIA; ZIMMERMANN, 2009). 

Em oposição ao modelo tradicional de ensino, defende-se que a 

aprendizagem de Química deve possibilitar aos alunos a compreensão das 

transformações químicas que ocorrem no mundo físico de forma abrangente e 

integrada, para que estes possam julgá-la com fundamentos teórico-práticos 
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(NUNES, ADORNI, 2010). Entretanto, não há uma garantia de que o professor esteja 

preparado para atuar com a interdisciplinaridade, estabelecendo uma relação entre 

conteúdo e realidade dos alunos. 

A tarefa de despertar o interesse do discente para o aprendizado de Química 

no Ensino Médio, segundo Messender Neto, Pinheiro e Roque (2013), vem sendo 

um dos desafios encontrados pelos docentes em sala de aula. Diante disso, tem-se 

uma necessidade de utilizar formas alternativas relacionadas ao ensino de química, 

que despertem o interesse do aluno para obter uma aprendizagem expressiva dessa 

ciência. 

A importância da disciplina de Química na formação intelectual dos 

estudantes do Ensino Médio é inquestionável (MATEUS, 2010), entretanto, tem-se 

uma realidade de que muitos estudantes não mostram interesse para o seu estudo. 

Uma explicação para essa desmotivação é apresentada por Lima e Alves 

(2016), quando afirma que isso acontece graças às aulas estritamente expositivas e 

ao completo descaso com a parte experimental, evidenciando o fato de que muitos 

alunos acabam considerando a disciplina ‘chata’, acreditando ser ‘coisa só para 

cientistas’, ou pior ainda, como ‘coisa de doido’. 

Uma maneira eficiente para melhorar a qualidade da aprendizagem é a 

utilização da experimentação no ensino de Química. As atividades experimentais 

permitem ao discente uma compreensão de como a Química se constrói e se 

desenvolve, pois, a partir dela ele presencia a reação em tempo real (FARIAS; 

BASAGLIA; ZIMMERMANN, 2009). 

Nessa mesma perspectiva, Silva e Leão (2018, p. 155) afirmam que “a 

experimentação é utilizada por grande parte dos professores das disciplinas de 

ciências da natureza, e é concebida como indispensável para o desenvolvimento do 

ensino dessa área do conhecimento”. Essa relevância se dá pelo fato de que ela 

auxilia na compreensão de fatos e fenômenos abstratos da realidade dos discentes. 

A experimentação tem uma importante contribuição enquanto proposta 

metodológica porque baseia-se na racionalização, indução e dedução, 

desmistificando a crença antiga de que a Química tinha uma relação com entidades 

divinas (SILVA, 2016).  

Sabe-se, através de estudos (GIORDAN, 1999), da importância da 

experimentação para o processo de ensino-aprendizagem de ciências/química, 

todavia, Galiazzi et al. (2001) argumentam que embora muitos professores acreditem 
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que possam transformar o ensino de Ciências através da experimentação, as 

atividades experimentais são pouco frequentes nas escolas, sob a justificativa da 

inexistência de laboratórios, e aquelas que os possuem, não têm recursos para 

mantê-los. 

As atividades experimentais foram inseridas nas escolas através da forte 

influência de estudos oriundos de universidades que tinham o objetivo de melhorar 

a aprendizagem do conhecimento científico através da aplicação do que foi 

aprendido em sala de aula (GALIAZZI et al., 2001). Isso mostra que os investimentos 

nas pesquisas em Ensino de Química puderam trazer avanços significativos ao longo 

do tempo. 

Infere-se que o problema da pouca frequência da experimentação nas aulas 

de química pode estar ligado a fatores como a falta de laboratórios nas escolas e 

recursos financeiros. Nesta mesma perspectiva, é necessário citar também que: 

 
 

[...] a pouca frequência das aulas experimentais pode ser resultado de uma 
problemática ainda mais complexa, a qual corresponde à formação dos 
professores, visto que os cursos de graduação em ciências, de modo geral 
e, em química, em particular, têm historicamente priorizado a formação do 
bacharel, em detrimento da formação do professor (SILVA et al., 2009, p. 
280). 

 
 
Essa forte influência do bacharelado dentro dos cursos de licenciatura pode 

estar ligada a diversos fatores. Uma espécie de reação em cadeia, uma armadura 

criada pela sociedade que impõe, ou pelo menos tenta, relações de superioridade 

do bacharel em relação ao licenciado.  

Trata-se de um ciclo vicioso que se manifesta, sobretudo, durante a formação 

do professor nos cursos de Pós-Graduação. Por conseguinte, os professores podem 

ter uma formação pouco refletida e fracamente fundamentada e acabam difundindo 

aquela concepção de experimentação baseada na experiência e na observação.  

De acordo com Silva (2016, p. 19), "a maneira como um P1presenta 

determinado assunto influencia na aceitação e interesse do aluno". Isso justifica o 

fato de a experimentação ser bem aceita pelos alunos, pois eles tendem a se motivar 

"pelo que é diferente da sua vivência" em sala de aula. 

O objetivo da experimentação não se limita apenas a comprovar o que a teoria 

explica. Baseado num planejamento adequado em relação ao público que utilizará 

dessas aulas, ela deve ir além das paredes da sala de aula e possibilitar a 
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compreensão dos fenômenos químicos do cotidiano (SANTOS; SCHNETZLER, 

1996; SILVA et al., 2009). 

Alguns autores, como por exemplo Hodson (1994), se opõem a ideia de que 

a experimentação tem caráter motivador, com a justificativa de que os meninos 

podem sentir-se mais à vontade na manipulação das atividades em relação às 

meninas. Ou seja, para ele, o sexo e a idade dos alunos influenciam no desempenho 

das aulas práticas. No entanto, concordamos com o posicionamento de Silva (2016) 

quando afirma que as meninas apresentam tanta habilidade quanto os meninos para 

executarem qualquer atividade prática. 

O processo de ensino e aprendizagem de Química é algo difícil e cansativo 

(SATURNINO; LUDUVICO; SANTOS, 2013), razão pela qual, para tornar esse 

processo mais atraente, é importante recorrer a ferramentas que facilitem esse 

percurso. 

Segundo Leal (2010), a experimentação no Ensino de Química é capaz de 

levar o aluno a compreender que os conceitos químicos, em geral considerados 

bastante abstratos, foram construídos a partir de procedimentos experimentais dos 

quais muitos podem ser observados ou reproduzidos por ele mesmo. 

Quando se trata de eficiência da experimentação em Química como 

metodologia de ensino, Giordan (1999) considera ser consenso que a 

experimentação desperta interesse entre os alunos, independentemente do nível de 

escolarização, uma vez que esta tem caráter motivador, lúdico, vinculado aos 

sentidos. 

Rosito (2008) reforça que a utilização da experimentação é considerada, para 

o ensino de Ciências, como essencial para a aprendizagem científica. Porém, é 

essencial que haja elaboração, planejamento e um conhecimento teórico mostrado 

previamente, para só então, poder comprovar a teoria através das aulas práticas e 

associar esse conhecimento com o cotidiano (REGINALDO; SHEID; GÜLLICH, 

2012). 

Nesse sentido, o lúdico torna-se uma forma de experimentação que ajuda no 

desenvolvimento mental, consequentemente, proporcionando melhor desempenho 

na aprendizagem. A partir dessa experiência, é possível obter alguns resultados de 

aprendizagem que outras estratégias metodológicas não alcançariam. 

É conveniente destacar que o aprendizado baseado apenas na 

experimentação não produz um conhecimento satisfatório. Assim como qualquer 
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outra matéria, a Química possui um embasamento teórico que, mesmo sendo 

formulado a partir da experimentação, requer entendimento para possibilitar a 

reprodução de novos experimentos. 

De acordo com Silva (2016, p. 14), “o conhecimento químico se apresenta em 

três formas de abordagem” e estas são divididas em fenomenológica, que evidencia 

pontos chave do conhecimento apresentando uma visualização concreta, de análise 

e determinações; a teórica, com explicações baseadas em modelos para explicar os 

fenômenos e a representacional, que envolve os dados característicos da linguagem 

científica da Química. 

A experimentação apresenta-se como o ponto de união que relaciona essas 

três abordagens em que o conhecimento químico é enunciado. Além do que já vimos 

até aqui, Oliveira (2010) reforça a importância da experimentação apresentando 

algumas de suas contribuições para o ensino-aprendizagem de Química: 

· Motivar e despertar a atenção dos alunos. 

· Desenvolver trabalhos em grupo. 

· Iniciativa e tomada de decisões. 

· Estimular a criatividade. 

· Aprimorar a capacidade de observação e registro. 

· Analisar dados e propor hipóteses para os fenômenos. 

· Aprender conceitos científicos. 

· Detectar e corrigir erros conceituais dos alunos. 

· Compreender a natureza da ciência. 

· Compreender as relações entre ciência, tecnologia e sociedade. 

· Aprimorar habilidades manipulativas. 

Assim sendo, podemos concluir que essas três abordagens possuem uma 

relação entre si e que a construção do conhecimento químico depende da inter-

relação entre elas (MACHADO, 2004). A abordagem teórica utiliza modelos para 

explicar o que é perceptível na fenomenológica e a representacional estabelece uma 

relação que permite a compreensão das duas.  

Machado (2004), critica a maneira como são utilizadas essas abordagens na 

educação formal. No seu posicionamento, questiona: 
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Mas, o que a escola, o livro didático e o professor têm feito? Trabalhado 
descontextualizadamente somente os níveis representacional e teórico e, 
principalmente, o nível representacional, incluindo aí os aspectos 
matemáticos desse nível [...]. A ausência de fenômenos e seus contextos 
na sala de aula pode fazer com que os alunos tomem por “reais” as fórmulas 
das substâncias, as equações químicas e os modelos para a matéria 
(MACHADO, 2004, p. 173). 

 
 
Essa é uma crítica à abordagem tradicional de ensino. Foi evidenciado que 

apesar de haver várias possibilidades de construir o conhecimento, apenas uma é 

utilizada em detrimento das outras. Fato este que pode estar relacionado a diversos 

fatores como a formação acadêmica recebida pelo professor, por exemplo. 

 

4.4 O PROFESSOR E AS DIFICULDADES COM A EXPERIMENTAÇÃO 

 

Grande parte dos professores acreditam que a experimentação pode 

transformar e contribuir positivamente para o Ensino de Química, no entanto, ela 

ainda é pouco frequente nas escolas (SILVA, 2016). Os motivos elencados pelos 

professores são a inexistência de laboratórios, quando existem, não há recursos para 

manutenção, além da falta de tempo para planejar suas aulas (GONÇALVES, 2005). 

No entanto, apesar desses problemas, existem possibilidades de se criar meios para 

realizar experimentos na própria sala de aula com materiais alternativos ou de baixo 

custo. 

O antagonismo de que a prática em si é boa, mas pouco usada pode estar 

relacionado com algo complexo, ou seja, à própria formação acadêmica do 

professor. Esse problema acontece, sobretudo, porque nos cursos de Licenciatura 

em Química, o enfoque se fundamenta na formação de bacharel em detrimento da 

formação do professor (MALDANER, 2006).  

Nessa perspectiva, Maldaner (2006, p. 177) reforça a crítica afirmando que: 

 
 

A formação dos professores de Química pode trazer uma complicação a 
mais, que é a formação ligada à parte experimental da ciência Química. Em 
cursos de Química ligados a grandes universidades as aulas práticas de 
Química caminham geralmente, paralelas às disciplinas chamadas teóricas. 
Nesses currículos procura-se o técnico especialista (tecnologia química) ou 
o profissional pesquisador (bacharelado). [...]. Os currículos são pensados 
dentro de uma solução técnica: se o profissional professor sabe Química, 
tanto teórica quanto prática, ele saberá ensinar. 
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Estudos revelam que a prática do profissional professor sofre forte influência 

da sua formação acadêmica, ou seja, ela é baseada na reprodução de ações de 

professores com os quais teve contato durante sua vida enquanto estudante 

(TARDIF; RAYMOND, 2010). Sabe-se que a experimentação não é algo novo e 

mesmo sendo uma alternativa para melhorar a aprendizagem, muitos professores 

permanecem distantes desta estratégia metodológica por reproduzirem antigas 

práticas que consideram o aluno apenas como ouvinte. 

Desse modo, diversas pesquisas apontam para essas possibilidades de 

utilizar os experimentos simples e de baixo custo como recurso para fortalecer o 

ensino. Mas vale salientar que, embora haja essas alternativas, o nosso papel é: 

 
  

[...] cobrar das autoridades competentes, laboratórios e instalações 
adequadas bem como materiais didáticos, livros, entre outros, para que se 
tenha o mínimo necessário para que se desenvolva a prática docente de 
qualidade (SOARES, 2004, p. 3). 

 
 
Os problemas na infraestrutura das escolas são muitos. A falta de laboratórios 

equipados e material didático são apenas alguns deles. No entanto, não se pode 

ignorar a experimentação enquanto ferramenta valiosa para o ensino-aprendizagem. 

Enquanto não houver condições ideais para integrá-la efetivamente ao currículo, o 

professor terá que se aliar as possibilidades de trazê-la para dentro da sala de aula 

da forma que puder.  

As contribuições da experimentação no Ensino de Química são questionadas 

por algumas propostas para elaboração do conhecimento. Elas são, por diversas 

vezes, ignoradas por ser considerada um tipo de observação natural (GIORDAN, 

1999). No entanto, considera-se que é através da interação gerada a partir da prática 

que acontece a construção e/ou aperfeiçoamento do conhecimento. 

Em seus estudos sobre experiências formativas, Zuin, V. e Zuin, A. (2017, p. 

7) afirmam que, historicamente, "pode-se verificar a tendência de se considerar a 

Química como uma ciência experimental em sua essência". As pessoas acabam por 

rotular a amplitude dessa ciência em ensaios laboratoriais e desprezar os 

determinantes socioculturais que os produzem. 

De acordo com esse pensamento, é possível interpretar que os experimentos 

laboratoriais seriam uma verdade absoluta e incontestável. A ciência hoje, de 

maneira genérica, tenta chegar perto da verdade. Mas não quer dizer que a Química 
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se restringe apenas a um padrão de racionalidade técnica onde o conteúdo é 

recebido de modo acumulativo e progressivo. 

Há muito tempo Chassot et al. (1993) defendem as contribuições da 

experimentação no ensino-aprendizagem. Em suas ideias, eles acreditam no 

desenvolvimento de uma Química em que a experimentação seja uma forma de 

adquirir dados da realidade, sendo esses de suma importância para reflexão crítica 

sobre o mundo, “contextualizando também os conteúdos aprendidos com o 

cotidiano, bem como outras áreas do conhecimento, ou seja, um Ensino de Química 

para a vida” (CHASSOT et al., 1993, p. 48).  

Dar significado as coisas e fenômenos que acontecem na realidade dos 

alunos é uma forma de quebrar a visão unilateral que grande parte deles têm acerca 

da Química. Partindo desse pressuposto é que enxergamos a urgência de 

contextualizar e agregar sentido as situações exploradas no ensino de Química, 

evitando permanecer apenas numa abordagem excessivamente tradicional. 

É possível que esse seja um dos principais fatores pelos quais os alunos 

tenham tanta dificuldade em aprender a Química. Nessa perspectiva, a ludicidade e 

as aulas práticas, bem planejadas, se apresentam como um importante recurso para 

o Ensino de Química. 

Como Ciência que estuda a matéria e suas transformações, o Ensino de 

Química deve ser desenvolvido com o intuito de ampliar nos estudantes a 

capacidade de participar efetivamente da sociedade científico-tecnológica de uma 

forma geral. É um crescimento que se dá a partir da capacidade crítico-social que o 

estudante adquire a partir das relações entre Ciência e cotidiano. 

Neste sentido, o ensino experimental relaciona-se com tais objetivos por 

estimular a observação, promover método de pensamento científico simples e de 

senso comum, desenvolver atividades de resolução de problemas, corroborar na 

prática os princípios estudados, entre outras atividades advindas da percepção de 

fenômenos. 

Na visão de Benite, A. e Benite, C. (2009, p. 1), é fático "a experimentação 

despertar um forte interesse entre alunos" pois os alunos atribuem à experimentação 

"um caráter motivador, lúdico, essencialmente vinculado aos sentidos". O ato de 

ensinar deve estar atrelado a necessidade de trazer o aluno para o centro desse 

processo para que que ele se sinta valorizado e possa aprender melhor. 
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Os autores falam ainda sobre o período de inserção da experimentação no 

Ensino de Química afirmando que: 

 
 

[...] a introdução do laboratório didático como parte integrante do ensino de 
ciências nas escolas de nível médio e fundamental tem suas raízes no 
século XIX. Este tem sido utilizado para envolver estudantes em 
experiências concretas com aparatos e conceitos científicos (BENITE; 
BENITE, 2009, p. 1). 

 
 
As aulas que utilizam o laboratório se tornam então uma poderosa ferramenta 

para adquirir e testar conhecimentos. No entanto, vale ressaltar que sozinha, 

nenhuma metodologia é totalmente suficiente. É necessário à teoria, bem como a 

prática. Uma complementa a outra. Uma aula teórica bem estruturada poderá ser 

direcionada para uma complementação e validação através de uma prática. 

O docente da escola pública enfrenta diversas dificuldades para desenvolver 

uma aula prática em sala. A primeira delas é a falta do laboratório de 

ciências/química. Diante disso, faz-se necessário criar ferramentas para suprir esse 

problema, de preferência usando materiais de fácil acesso, possibilitando ao P1 

utilização de um recurso que facilite o ensino aprendizagem de diversos conceitos e 

fenômenos na área de ciências naturais, despertando no aluno o interesse pela 

disciplina (ASSUMPÇÃO et al., 2010). 

Além de aprender fazendo com suas próprias mãos, somente nas aulas 

práticas os alunos enfrentam os resultados não previstos, cuja interpretação desafia 

sua imaginação e raciocínio (KRASILCHIK, 2008). Isso é importante porque desperta 

no aluno o interesse de buscar explicação para fenômenos que acontecem durante 

as experiências. 

Vale salientar que não se pode afirmar categoricamente que a 

experimentação, por si só, seja superior e suficiente em relação a outros métodos de 

ensino, uma vez que se apresenta como uma estratégia eficiente para explicar 

problemas reais de maneira contextualizada, de modo a estimular questionamentos 

e investigações. Para que os alunos tenham acesso ao conhecimento da ciência, o 

processo investigativo deve ir além do empírico pessoal. Para Silva (2016), nesse 

processo: 
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O professor deve sempre levar em conta e valorizar as mais variadas formas 
de pensamento do indivíduo, propiciando a integração entre o prático e o 
teórico, avançando em direção à compreensão e construção de explicações 
para os fenômenos (SILVA, 2016, p. 20). 

 
 
Portanto, se o objetivo for o de obter uma aprendizagem significativa, o 

professor deve avaliar o que o aluno já sabe e estruturar sua aula baseando-se nesse 

pressuposto. O ponto chave para isso é tornar possível ao aluno a percepção da 

importância dos conceitos aprendidos e sua relação com o que ele já sabe 

(MOREIRA, 2003). 

 

4.5 A EXPERIMENTAÇÃO E SUAS DIFERENTES CONCEPÇÕES 

 

A experimentação tem um papel muito importante no Ensino de Química. Ela 

contribui para a mudança de atitude dos alunos, de modo que eles saiam da figura 

de meros ouvintes e passem a atuar como pensadores capazes de refletir, 

questionar e argumentar sobre as discussões propostas (SILVA, 2016).  

Assim como há unilateralidade na visão da Química como algo nocivo, a 

experimentação também é comumente associada apenas ao uso de laboratórios 

com experimentos explosivos e cores aparecendo o tempo inteiro. Mas, de acordo 

com estudos de Rosa, C. e Rosa, A. (2010), vai bem além disso. Ela pode ser 

desenvolvida a partir de quatro concepções teórico-metodológicas:  

 

a) Demonstrativa: trata-se da demonstração da ciência de acordo com uma 

verdade absoluta e imutável. Fortemente ligada ao empirismo, onde o 

conhecimento se dá pela observação e comprovação de algo já existente; 

 

b) Empírico-Indutivista: concepção com raízes positivistas, é embasada 

principalmente no empirismo de Aristóteles e enfatiza a observação e a 

experimentação como fonte do conhecimento; 

 

c) Dedutivista-Racionalista: experimentação baseada em hipóteses derivadas 

de pressupostos teóricos. Influência dos conhecimentos prévios na 

construção do conhecimento, tornando-o sujeito à transformações e 

reconstruções; 
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d) Construtivista: estruturação da experimentação a partir cos conhecimentos 

prévios dos estudantes, na forma de problemas ou testagens de hipóteses. 

Nessa concepção, o conhecimento é (re)construído de acordo com o que já 

existe. Ela norteia e leva em consideração os saberes experienciais na 

realidade no processo. 

 

De acordo com a realidade que temos hoje nas escolas, percebe-se que a 

experimentação segue o viés da abordagem demonstrativa, limitando a 

experimentação apenas a comprovação de teorias já existentes. Entretanto, não se 

pode descartar a influência da formação tradicional do professor. Na maioria das 

vezes, ela o torna inseguro quanto ao uso de novas metodologias (SILVA, 2016). 

Isso é comprovado pelos resultados de uma pesquisa feita por Thomaz (2010, 

p. 366), quando ele afirma que: 

 
 

[...] demonstrações efetuadas pelo professor, verificações feitas pelos 
alunos em grupo, verificações feitas pelos alunos individualmente, 
pequenas investigações feitas pelos alunos, é a demonstração feita pelo 
professor o tipo predominantemente utilizado pela maioria dos professores. 
As abordagens centradas no aluno são frequentemente ou quase sempre 
não utilizadas. 

 
 
Porém, é valido destacar que a demonstração, baseada num planejamento 

adequado e objetivos bem definidos, é uma boa opção a ser utilizada na 

experimentação como estratégia de ensino. A observação é essencial no processo 

de aprendizagem. Se o professor pretende apenas comprovar um conceito científico, 

sem que a compreensão demande habilidades investigativas, a demonstração de 

um experimento é mais eficiente que uma aula teórica, visto que estaria associando 

conceitos aos fenômenos observados. 

Em contraponto, essa abordagem não valoriza os conhecimentos prévios. Ela 

traz o conhecimento como algo pronto e acabado. Não permite o levantamento de 

hipóteses e nem a participação dos alunos em discussões que poderiam modificar 

os resultados pré-estabelecidos. Limita-se a reprodução, sem grandes perspectivas 

de construção ou reconstrução do conhecimento. 

Quando o professor tem domínio de conteúdo e faz um bom planejamento, 

ele consegue determinar com clareza os objetivos que deseja alcançar com as aulas 
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práticas. Isso faz com que ele consiga escolher qual abordagem melhor se adequa 

ao processo de ensino. A opção por atividades investigativas pode enriquecer as 

aulas e despertar a motivação dos alunos. Desse modo, sobre as contribuições do 

processo investigativo na aprendizagem, Silva (2016) destaca que: 

 
 

Uma atividade de caráter investigativo requer do aluno a tomada de 
decisões sobre o melhor caminho a ser tomado para a resolução de 
problemas, ou seja, é um processo de reflexão, pois o aluno tem primeiro 
que identificar o problema, pensar em métodos de desenvolvimento, para 
assim ao final chegar a conclusões sobre o observado (SILVA, 2016, p. 30).  

 
 
Nessa perspectiva, o processo investigativo, baseado na experimentação, 

proporciona aos alunos a oportunidade de desenvolver a observação, discussão, 

trabalho em equipe, compreensão dos fatos e fenômenos presentes no seu 

cotidiano, bem como a motivação e interesse pelas aulas (ARAÚJO; ABIB, 2003). 

No processo investigativo, os resultados das atividades experimentais 

propostas não são previsíveis, como foi visto anteriormente na abordagem 

demonstrativa. Na abordagem investigativa, o professor motiva os alunos através de 

questionamentos até eles construírem suas hipóteses e tirarem suas próprias 

conclusões sobre os fenômenos estudados (WILSEK; TOSIN, 2008). 

A experimentação como atividade investigativa requer um tempo maior para 

ser desenvolvida em sala e também a presença do professor durante todo o 

processo. Ele media as discussões e instiga os alunos a criar hipóteses e 

conclusões.  

Partindo desse pressuposto, a concepção construtivista contribui de modo 

significativo pois o P2usca conhecer o aluno e passa a enxergá-lo como o resultado 

da sua interação com o meio social, levando em consideração suas experiências e 

interações advindas da sua bagagem hereditária e cultural (SILVA; SILVA; SILVA, 

2016). Resumidamente, pode-se dizer que o construtivismo se torna uma estrutura 

teórica com capacidade de reunir as diversas tendências. 

Nesse sentido, o ensino investigativo desafia o aluno a propor soluções para 

problemas encontrados no percurso e isso faz com ele mantenha o foco naquilo que 

está fazendo, já que está envolvido num processo bem prático. Não se limita apenas 

a comprovar algo que foi dito, mas a refletir sobre a Ciência e construir o seu próprio 

conhecimento. 
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Como já sabemos, uma atividade experimental pode estar vinculada à quatro 

concepções teórico-metodológicas diferentes. Cada uma delas com suas 

especificidades. Contudo, a perspectiva investigativa possui um perfil com algumas 

características distintas. De acordo com Silva (2016, p. 31) são elas: 

ü Ser guiada a partir de um problema levantado; 

ü Ter o envolvimento dos alunos nas elaborações e testes de hipóteses 

experimentais; 

ü Propiciar que os alunos coletem e analisem os dados; 

ü Motivar os alunos a explicar a partir de evidências; 

ü Discussão das ideias entre os alunos, com o auxílio do professor como 

orientador das discussões. 

Desse modo, Suart et al. (2009) afirmam que: 

 
 

[...] se uma aula experimental for organizada de forma a colocar o aluno 
diante de uma situação problema, e estiver direcionada para a sua 
resolução, poderá contribuir para o aluno raciocinar logicamente sobre a 
situação e apresenta argumentos na tentativa de analisar os dados e 
apresentar uma conclusão plausível. Se o estudante tiver a oportunidade de 
acompanhar e interpretar as etapas da investigação, ele possivelmente será 
capaz de elaborar hipóteses, testá-las e discuti-las, aprendendo sobre os 
fenômenos estudados e os conceitos que os explicam, alcançando os 
objetivos de uma aula experimental, a qual privilegia o desenvolvimento de 
habilidades cognitivas e o raciocínio lógico (SUART et al., 2009, p. 51). 

 
 
A partir disso, podemos perceber a importância do professor na escolha da 

abordagem no processo de ensino. Requer alguns conhecimentos sobre a temática 

que será trabalhada e um cuidado maior para que ela esteja vinculada aos objetivos 

definidos anteriormente. Saber aonde quer chegar é tão importante quanto o 

percurso até lá. Um está ligado ao outro. 
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5 METODOLOGIA 

 

Este capítulo é reservado à descrição e entendimento do procedimento 

metodológico utilizado na pesquisa, com objetivo de explanar, metodicamente, todas 

as etapas do processo investigativo ocorrido na pesquisa. Para isso, ele foi 

subdividido em tópicos conforme descrito abaixo. 

 

5.1 NATUREZA DA PESQUISA 

 

Entrando nas discussões metodológicas, faz-se necessário falar a respeito da 

pesquisa. Para compreender o seu significado, recorremos a definição de Demo 

(2000, p. 20), quando afirma que “Pesquisa é entendida tanto como procedimento 

de fabricação do conhecimento, quanto como procedimento de aprendizagem 

(princípio científico e educativo), sendo parte integrante de todo processo 

reconstrutivo de conhecimento”. Desse modo, entendemos a pesquisa como um 

estudo planejado com o objetivo de descobrir respostas para os diversos tipos de 

problemas. 

De acordo com Prodanov e Freitas (2013), existem diversas formas de 

classificar as pesquisas. Essa classificação está associada com o objeto de estudo 

e a maneira com a qual o pesquisador pretende estudá-lo. Do ponto de vista de sua 

natureza, este trabalho caracteriza-se como uma pesquisa aplicada.  

Segundo Prodanov e Freitas (2013, p. 51), a pesquisa aplicada “objetiva gerar 

conhecimentos para aplicação prática dirigidos à solução de problemas específicos”. 

Esse tipo de pesquisa proporciona a formação de produtos e/ou processos com 

finalidades imediatas, utilizando conhecimentos já existentes. 

É importante salientar que não há nenhum tipo de pesquisa independente, 

autossuficiente. Na prática, todos os tipos de pesquisas são mesclados, 

predominando um ou outro, a depender do objetivo do pesquisador. Em outras 

palavras, Demo (2000, p.22) afirma que: 

 
 

[...] todas as pesquisas são ideológicas, pelo menos no sentido de que 
implicam posicionamento implícito por trás de conceitos e números; a 
pesquisa prática faz isso explicitamente. Todas as pesquisas carecem de 
fundamento teórico e metodológico e só têm a ganhar se puderem, além da 
estringência categorial, apontar possibilidades de intervenção ou 
localização concreta. 
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A pesquisa envolve verdades e interesses locais, sendo assim, o 

posicionamento do pesquisador sobre o objeto de estudo é o que mostra a 

predominância e relevância dela, criando ou não possibilidades de intervir com ações 

concretas que possam contribuir para o desenvolvimento do conhecimento. 

 

5.2 QUANTO AOS OBJETIVOS 

 

De acordo com os objetivos da pesquisa, é possível classificar essa pesquisa 

como exploratória. De acordo com Prodanov e Freitas (2013, p. 51), “a pesquisa 

exploratória possui planejamento flexível, o que permite o estudo do tema sob 

diversos ângulos e aspectos”. Esse tipo de pesquisa envolve levantamento 

bibliográfico sobre o tema, entrevistas com pessoas que o vivenciaram e análise de 

exemplos que permitam uma melhor compreensão dele. 

Sob essa mesma ótica, Gil (2002, p. 41) afirma que as pesquisas exploratórias 

“têm como objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta de 

intuições”. Ele defende ainda que esse tipo de pesquisa proporciona uma maior 

familiaridade com o problema, tornando-o mais explícito. 

Nessa mesma perspectiva, Oliveira (2007, p. 65) defende ainda que este tipo 

de pesquisa "objetiva dar uma explicação geral sobre determinado fato, através da 

delimitação do estudo, levantamento bibliográfico, leitura e análise de documentos." 

A abordagem desses aspectos proporciona uma melhor compreensão dos fatos sob 

diferentes olhares. 

É complexo falar que existe uma verdade absoluta com sujeitos que pensam 

de formas diferentes sobre determinado objeto de estudo. Há várias maneiras de 

conceber e interpretar a verdade. O pesquisador dá suas contribuições em relação 

a realidade que está analisando. Ele se aproxima de um aspecto muito pequeno do 

dia a dia e tenta explica-lo através dos vários olhares sobre esse objeto. 

A pesquisa exploratória segundo Severino (2007, p. 123) busca "levantar 

informações sobre um determinado objeto, delimitando assim um campo de trabalho, 

mapeando as condições de manifestação desse objeto." É uma preparação para 

explicar um fato de maneira mais aprofundada.  

Desse modo, a pesquisa exploratória proporciona um panorama dos fatos ou 

fenômenos a serem estudados. Ela facilita o desenvolvimento desses fatos ou 

fenômenos pois permite um estudo exploratório sobre o tema escolhido e auxilia na 
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formulação e operacionalização de hipóteses. Seu planejamento é, portanto, 

bastante flexível, de modo que possibilite a consideração dos mais variados aspectos 

relativos ao fato estudado. 

 

5.3 QUANTO AOS PROCEDIMENTOS TÉCNICOS 

 

De acordo com os procedimentos técnicos adotados neste estudo, 

concluímos que se trata de uma pesquisa-ação. Esse tipo de pesquisa, segundo 

Prodanov e Freitas (2013, p. 65), ocorre “quando concebida e realizada em estreita 

associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo”. Segundo 

os autores, tanto os pesquisadores quanto os participantes da situação ou problema, 

estão envolvidos de modo cooperativo ou participante. 

Esse conceito enfatizado por Prodanov e Freitas (2013) é baseado na ótica 

de Thiollent (1985, p. 14) que define a pesquisa-ação há muito tempo como: 

 
 

[...] um tipo de pesquisa com base empírica que é concebida e realizada em 
estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema 
coletivo e no qual os pesquisadores e participantes representativos da 
situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou 
participativo." 

 
 
Através da pesquisa-ação, os pesquisadores buscam desempenhar um papel 

ativo na própria realidade dos fatos observados. Após a identificação e delimitação 

do problema, essa cooperação entre pesquisador e participante é essencial para 

elaboração de um plano de ação que possa sanar ou minimizá-lo.  

Thiollent (1998, p. 16), apresenta ainda alguns aspectos relevantes da 

pesquisa-ação:  

ü Há ampla e explícita interação entre pesquisadores e pessoas implicadas na 

situação investigada; 

ü Dessa interação resulta a ordem de prioridade dos problemas a serem 

encaminhados sob forma de ação concreta; 

ü O objeto de investigação não é constituído pelas pessoas e sim pela situação 

social e pelos problemas de diferentes naturezas encontrados nessa situação; 

ü O objetivo da pesquisa-ação consiste em resolver ou pelo menos esclarecer 

os problemas da situação observada; 
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ü Há, durante o processo, acompanhamento das decisões, das ações e de toda 

a atividade intencional dos atores da situação; 

ü A pesquisa não se limita a uma forma de ação (risco de ativismo): 

pretendemos aumentar o conhecimento dos pesquisadores e o conhecimento 

ou o “nível de consciência” das pessoas e dos grupos considerados. 

Diante dessa relevância, “a pesquisa-ação pode ser aplicada em diferentes 

áreas, sendo as preferidas as áreas de educação, comunicação social, serviço 

social, organização, tecnologia (em particular no meio rural) e práticas políticas e 

sindicais, podendo abranger também urbanismo e saúde” (PRODANOV; FREITAS, 

2013, p. 67). 

 

5.4 QUANTO À FORMA DE ABORDAGEM 

 

De acordo com a forma de abordagem, esta pesquisa é, substancialmente, 

qualitativa e terá como objeto de estudo, analisar o impacto das aulas experimentais 

de Química na prática docente do Ensino Médio através do auxílio de um Laboratório 

Móvel, na perspectiva de possibilitar recursos metodológicos de baixo custo que 

subsidiem o trabalho pedagógico. 

De acordo com Prodanov e Freitas (2013, p. 70), a pesquisa qualitativa 

“considera que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um 

vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não 

pode ser traduzido em números”. Em outras palavras, implica dizer que nesse 

processo, é fundamental que haja uma interpretação dos fenômenos assim como 

atribuição de significados a eles. 

Nessa mesma perspectiva, Gerhardt e Silveira (2009, p. 31) reforça a ideia de 

que a pesquisa qualitativa “não se preocupa com representatividade numérica, mas, 

sim, com o aprofundamento da compreensão de um grupo social, de uma 

organização, etc.” Ou seja, o pesquisador que recorre a essa abordagem busca 

explicar o porquê das coisas e apresenta o que pode ser feito para melhorá-las de 

acordo com as relações dinâmicas da realidade.  

No que tange às particularidades da pesquisa qualitativa, Minayo (2001, p. 22) 

afirma que: 
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Ela se preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não 
pode ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo de significados, 
motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um 
espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que 
não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. 

 
 
Trazendo para o enfoque das ciências naturais, essa abordagem qualitativa 

traz uma compreensão mais profunda dos fatos e fenômenos da realidade, das 

ações e relações humanas que não poderiam ser percebidos, captados e concebidos 

por dados exclusivamente estatísticos. 

Vale salientar que não há uma pesquisa unicamente qualitativa. Segundo Mól 

(2017, p. 501), “há que se considerar que mesmo em uma metodologia qualitativa 

podem ser necessários dados estatísticos para qualificar fenômenos”. Desse modo, 

há a necessidade de quantificar para qualificar e isso faz com que dificilmente uma 

pesquisa seja exclusivamente qualitativa ou quantitativa, mas sim híbrida. 

Prodanov e Freitas (2013, p. 70) reforçam essa ideia afirmando que 

abordagem qualitativa “difere da abordagem quantitativa pelo fato de não utilizar 

dados estatísticos como o centro do processo de análise de um problema, não tendo, 

portanto, a prioridade de numerar ou medir unidades”. Isto é, os autores não 

desconsideram a necessidade de recorrer aos dados numéricos, pois estes ajudam 

na comprovação dos fenômenos analisados, desde que não ocupem o centro do 

processo. 

Os enfoques qualitativos e quantitativos são indissociáveis, porque eles “se 

complementam” (MÓL, 2017, p. 501). Minayo (2001, p. 22) também explica que “o 

conjunto de dados quantitativos e qualitativos, não se opõem. Ao contrário, se 

complementam, pois, a realidade abrangida por eles interage dinamicamente, 

excluindo qualquer dicotomia”. Porém, temos a exigência de classificar a 

metodologia da pesquisa e para isso adota-se o princípio do enfoque mais 

predominante, determinará o tipo de pesquisa: qualitativa, quantitativa ou até mesmo 

mista. 

Nesse sentido, o tratamento dos dados é, sobretudo, qualitativo porque tem o 

intuito de analisar, interpretar e compreender melhor a respeito do processo de 

Ensino de Química através da experimentação, considerando as dificuldades 

enfrentadas pelos docentes nas escolas que não dispõem de laboratório para 

desenvolver tal metodologia. A opção por métodos quantitativos não é meramente 

operacional, tal escolha complementa e ajuda a validar os dados obtidos na coleta.  
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5.5 POPULAÇÃO E LOCAL DO ESTUDO 

 

O trabalho foi desenvolvido com docentes de três escolas públicas da cidade 

de Sousa, no Estado da Paraíba. A escolha dessas escolas se deu pela necessidade 

de conhecer o desenvolvimento das aulas práticas de Química dos docentes diante 

da atual situação da educação pública no Estado da Paraíba. Levou-se em 

consideração também a facilidade de acesso às escolas e o custo efetivo total para 

o desenvolvimento da pesquisa. 

Todas as escolas envolvidas na pesquisa são de níveis fundamental e médio. 

Duas delas estão localizadas na zona urbana e uma num perímetro irrigado, 

considerado como área rural da cidade. Essa escolha tem o intuito de confrontar as 

duas realidades e constatar se há algum (ns) fator (es) que influencie (m) no trabalho 

docente. A identificação das escolas foi facultada por questões de ética. 

A cidade de Sousa está localizada no sertão paraibano. É uma cidade distante 

do litoral, desbravada gradativamente por sertanistas em meados do século XVI. Um 

deles foi o sargento Mor Antônio José da Cunha, que descobriu um riacho e 

denominou-o como “Peixe” (IBGE, 2018).  

Graças a existência de um solo fértil, muitos moradores interessados no 

cultivo de terras foram atraídos. Assim, formou-se um pequeno povoado. A cidade 

recebeu esse nome em homenagem ao fundador e primeiro administrador do 

patrimônio, Bento Freire de Sousa.  

Ao longo dos anos, o processo de expansão fez com que surgissem os 

perímetros irrigados, denominados Núcleos Habitacionais. A cidade de Sousa 

possui, além da sua zona urbana, três Núcleos Habitacionais e um Distrito. Todos 

povoados por pessoas denominadas de colonos, que vieram de diversas regiões e 

lugares para viver da agricultura nessas terras férteis. 

 

5.6 COLETA E TRATAMENTO DOS DADOS 

 

A coleta de dados foi sistematizada em quatro momentos, de acordo com os 

objetivos específicos e conforme descrito a seguir:  

I. Questionário; 

II. Apresentação do Laboratório Móvel de Química (LMQ); 

III. Desenvolvimento de uma aula prática com o LMQ; 
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IV. Entrevista. 

No primeiro momento, foi feito um questionário (Apêndice A) com perguntas 

abertas e fechadas, permitindo uma maior liberdade nas respostas. De acordo com 

Prodanov e Freitas (2013, p. 108) “o questionário é uma série ordenada de perguntas 

que devem ser respondidas por escrito pelo informante (respondente)”. Esses 

questionamentos possuem limitações. Dentre elas, cabe citar a limitação das 

respostas fixas, onde o informante deve optar por uma ou outra. No entanto, esse 

problema pode ser minimizado com o uso das perguntas abertas, onde o informante 

possui mais liberdade para responder. 

Esse instrumento de coleta foi utilizado com os docentes para conhecer 

melhor a necessidade de desenvolver aulas práticas no Ensino de Química, como 

elas eram desenvolvidas, se a escola dispõe de laboratório, recursos financeiros 

para manutenção, quais conteúdos já foram abordados nessas aulas, do seu 

interesse pela pesquisa ora apresentada, dentre outras questões. 

Posteriormente a análise do questionário, foi apresentado o projeto do 

Laboratório Móvel de Química para os docentes. A apresentação foi fragmentada em 

três partes, na primeira houve a explanação dos materiais necessários e todas as 

etapas do seu processo de produção. Na segunda, a explicação sobre sua estrutura 

física, envolvendo dimensões e formatos. Na terceira, foram expostas questões 

sobre portabilidade, segurança, dentre outras.  

Após a apresentação do projeto, foi solicitado que os docentes planejassem 

uma aula prática para desenvolver em sala de aula com a ajuda do LMQ. A escolha 

do experimento e o seu desenvolvimento foi de responsabilidade de cada docente e 

não teve nenhuma interferência do pesquisador.  

No quarto momento, foi realizada uma entrevista semiestruturada (Apêndice 

B), individual, para obter informações mais aprofundadas sobre as opiniões dos 

docentes acerca do LMQ apresentado anteriormente e as possíveis contribuições 

que ele poderia trazer para melhorar e otimizar o processo de Ensino de Química. 

Esse momento também foi utilizado para conhecer a experiência e perspectivas dos 

docentes acerca do LMQ. 

A entrevista semiestruturada permeia o momento em que “o entrevistador 

segue roteiro preestabelecido” e, paralelamente, “tem mais liberdade para 

desenvolver a entrevista em qualquer direção” (PRODANOV; FREITAS, 2013, p. 

106). A escolha por esse tipo de entrevista se deu, principalmente, pela possibilidade 
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que ela oferece de direcionar as perguntas de modo que a pesquisa não saia do 

tema principal durante a exposição oral. 

O tratamento qualitativo dos dados será feito de acordo com esses quatro 

momentos. Eles serão detalhados em categorias, atendendo aos objetivos desse 

estudo. Quando necessário, recorreremos ao uso de gráficos, tabelas ou figuras para 

tornar mais claro e objetivo os resultados obtidos na coleta dos dados. 

Para preservar a identidade e manter a ética profissional, os docentes 

envolvidos na pesquisa foram citados no texto através dos termos “P1”, “P2” e “P3”, 

sobretudo, nos momentos em que as respostas e falas deles aparecem. Da mesma 

forma, admitiu-se o termo “E” para os casos em que o entrevistador aparece. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Este capítulo é dedicado a análise e discussões dos resultados obtidos 

através dos instrumentos de coleta da pesquisa. Eles foram organizados em tópicos 

para que haja uma melhor compreensão. 

 

6.1 QUESTIONÁRIO 

 

A primeira etapa de coleta de dados foi feita com o auxílio de um questionário 

de perguntas objetivas e subjetivas. Nesse momento procurou-se identificar a 

necessidade de desenvolver aulas práticas no Ensino de Química e outros aspectos 

ligados ao laboratório e progresso em sala de aula. 

O questionário (Apêndice A) foi aplicado e respondido por três docentes da 

disciplina de Química na educação básica da cidade de Sousa – PB. Para facilitar a 

compreensão, análise e discussões dos dados, recorreu-se ao uso de gráficos em 

algumas questões conforme mostradas a seguir. 

A primeira questão versa sobre o número de escolas que cada docente 

trabalha. Ela foi feita partindo do pressuposto que a carga horária influencia no 

desempenho do trabalho docente.  

 

Gráfico 1: Quantidade de escolas que leciona 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Os dados obtidos a partir da análise do Gráfico 1 atestam que dois docentes 

exercem suas atividades em três escolas diferentes e um deles trabalha numa única 

escola. 

A partir desse questionamento, pode-se inferir que, pelo número de escolas 

mencionadas, os docentes exercem seu trabalho em pelo menos dois turnos. É um 

fator relevante para o desenvolvimento de metodologias diferenciadas em sala de 

aula, pois a sobrecarga de trabalho é inversamente proporcional a um bom 

planejamento. 

Um fato que vale salientar é que dois docentes trabalham em três escolas 

distintas. Isso pode estar relacionado, sobretudo, a uma questão financeira. Em 

virtude de uma baixa valorização salarial, ele é coagido a ter mais de um vínculo 

para que possa ter uma melhor qualidade de vida. Abre-se um parêntese para essa 

qualidade de vida tendo em vista que o volume de trabalho é diretamente 

proporcional ao número de vínculos institucionais. 

Na segunda questão, representada pelo Gráfico 2, indagou-se sobre o tipo de 

escola que cada docente trabalha.  

 

Gráfico 2: Tipo de escola 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Após uma análise das respostas, conclui-se que todos eles trabalham em 

escolas públicas estaduais, com exceção de um que além da pública, desempenha 

paralelamente seu trabalho numa escola privada. 

Percebe-se que todos possuem um contato com a educação básica e são 

conhecedores da realidade educacional pública. Para aquele que trabalha nos dois 
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tipos de escolas (pública e privada), há a oportunidade de enxergar as realidades 

existentes entre as duas. 

Todos os docentes lecionam a disciplina de Química no nível médio. Eles 

foram questionados no item 3 (três), sobre o nível que exerciam em suas atividades 

docentes, como apresentado no Gráfico 3, a seguir. 

 

Gráfico 3: Nível de ensino que leciona 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Justificaram que atuam tanto na modalidade Regular quanto na Educação de 

Jovens e Adultos (EJA). Essa resposta reforça a previsão de que eles exercem suas 

atividades em pelo menos dois turnos, em virtude da EJA ser ofertada no horário 

noturno. 

Quando questionados no item 4 (quatro) sobre lecionar outra disciplina, além 

de Química, responderam da seguinte forma:  

P1 – “Química e a partir desse ano (2019), Práticas Experimentais”. 

P2 – “Física”. 

P3 – “No momento apenas a disciplina de Química”. 

No momento em que foi aplicado o questionário, apenas um dos docentes 

lecionava outra disciplina além de Química. Do ponto de vista organizacional, 

disciplinas distintas demandam mais tempo e esforço para planejar e desenvolver 

atividades práticas, visto que cada uma possui suas especificidades e objetivos.  

A questão 5 (cinco) foi elaborada para conhecer a realidade das escolas em 

que os docentes trabalham, no que diz respeito ao laboratório (Gráfico 4). 
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Gráfico 4: Escolas com laboratório de Química/Ciências 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

De acordo com o Gráfico 4, das 7 (sete) escolas envolvidas, 5 (cinco) delas 

não possuem laboratório de Química/Ciências, 1 (uma) tem e a outra possui o 

espaço, porém não é utilizado em virtude da infraestrutura inadequada.  

Diante dessa realidade, o P2 afirmou que “a escola não possui espaço físico 

para comportar um laboratório”. O P3 reforçou essa mesma ideia e adicionou que 

seria necessário “construir um local adequado, pois as escolas já estão com todas 

as salas ocupadas”.  

A falta de laboratório de Química/Ciências nas escolas é um fato preocupante, 

pois a disciplina de Química necessita de um espaço pedagógico como esse para 

serem desenvolvidas aulas experimentais e aproximar essa Ciência com o cotidiano 

dos alunos, evidenciando e explicando os fenômenos que ocorrem no seu dia a dia. 

A questão 6 (seis) busca conhecer a importância desse laboratório dentro da 

escola. Todos concordam que é importante dispor desse espaço na escola. O P1 

justifica sua escolha afirmando que “a utilização da experimentação desenvolve 

diversas habilidades fundamentais nos alunos, facilita a compreensão do conteúdo 

abordado e torna a aprendizagem significativa”. 

O desenvolvimento dessas habilidades é facilitado pela relação de teoria e 

prática. Depreende-se que o aluno quando está numa aula experimental, associa 

aquilo que é visto em sala, de forma teórica, com a sua realidade, com os processos 

que ocorrem dentro do seu cotidiano.  

O P2, ratifica que o laboratório “estimula o interesse pela Ciência ao colocá-la 

em prática, já que o laboratório é um ambiente diferente da sala de aula em termos 

2

5

Sim

Não
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de estrutura”. Nesse caso, o aluno enxerga esse espaço pedagógico como uma 

novidade e o clima gerado pelo novo, cria um maior interesse pela aula. 

O P3 acrescenta ainda que o laboratório “facilita o trabalho do professor, pois 

tem assuntos de Química que são melhor compreendidos com as aulas práticas”. 

Retoma ainda a ideia de que a falta deste, dificulta o ensino e alerta também para os 

pedidos recorrentes dos alunos por aulas práticas.  

Todas as respostas dadas a essa questão apontam para a importância que o 

laboratório tem na compreensão dos conteúdos de Química. Pode-se perceber que 

há a necessidade de integrar as aulas teóricas com o desenvolvimento das 

experimentais. Essa integração facilita tanto o ensino quanto a aprendizagem dos 

alunos, pois ela dá sentido aquilo que não podemos ver. 

É necessário refletir sobre as possibilidades de desenvolver atividades 

experimentais nas escolas, pois nem todas possuem condições para isso. Nessa 

perspectiva, foi questionado no item 7 (sete) sobre a possibilidade de se realizar 

aulas práticas de Química, mesmo a escola não tendo um laboratório, como 

observado no Gráfico 5. 

 

Gráfico 5: Possibilidade de realizar aulas práticas sem laboratório 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Todos afirmam que é possível. O P1 justifica seu posicionamento afirmando 

que utiliza materiais alternativos na escola que não tem o laboratório e conta com a 

ajuda de alunos da residência pedagógica (estagiários do curso de Licenciatura em 

Química do IFPB, Campus Sousa – PB), que estão preparando um minilaboratório 

móvel com materiais alternativos. 
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É importante destacar que o P1 conta com a ajuda de alguns alunos 

estagiários. Isso facilita o seu trabalho, pois os alunos prepararam todo o material e 

otimiza muito o trabalho desse professor. Tanto em planejamento, quando em 

desenvolvimento da aula. 

O P2 afirma que “os experimentos podem ser realizados em sala de aula, no 

entanto, de maneira mais limitada e menos atrativa que em um laboratório”. Essa 

limitação pode ser de natureza temporal, visto que as aulas são curtas, pela 

dificuldade de levar todo material para sala de aula, quando tem, ou de fatores 

diversos ligados à infraestrutura.  

O P3 diz que é possível, mas enfatiza algumas dificuldades como carga 

horária pequena, volume de conteúdos muito grande, demanda alta de tempo para 

organizar o espaço na sala, por mais simples que seja o experimento. Ressalta ainda 

que nem sempre o tempo é suficiente para terminar o experimento em uma aula e 

enfatiza a obrigação do Estado em disponibilizar laboratórios e reagentes para as 

escolas. 

Quando indagados sobre a maneira que lecionam a disciplina de Química em 

sala de aula, todos os docentes afirmaram que desenvolvem suas aulas de forma 

teórica e prática. Cada um deles apresentou uma justificativa para tal escolha em 

sua prática pedagógica, como exposto no Gráfico 6 abaixo. 

 

Gráfico 6: Metodologia da disciplina de Química em sala 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
 

O P1 utiliza nas suas aulas teóricas, expositivas, alguns recursos como o 

Datashow, vídeo ou jogos para facilitar a compreensão dos conteúdos. Em seu 

100%

Teórica

Prática

Teórica e prática

Outra
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posicionamento acrescenta que sempre que possível, planeja alguma atividade 

prática, mas que encontra dificuldades de criar aulas práticas com conteúdo de 

Química Orgânica.  

O P2 também faz uso das aulas expositivas e dialogadas e no final de cada 

assunto, faz revisões. Condizente com o P1, sempre que possível realiza 

experimentos que colocam em prática o assunto abordado.  

O P3 diz que sempre que possível leva experimentos para sala de aula. 

Procura os mais simples e que estejam relacionados com o assunto trabalhado. De 

acordo com ele, quanto mais simples, melhor. Reitera que essa opção por 

simplicidade é feita por questão de tempo e dinheiro também, já que ele mesmo é 

quem compra todo material para desenvolver os experimentos. 

Percebe-se pelo discurso dos professores, que as aulas de Química são, 

substancialmente, expositivas e dialogadas em detrimento das aulas práticas. Em 

alguns momentos eles apresentam justificativas de que o tempo, recursos 

financeiros e a própria infraestrutura adequada de um laboratório é o que limita essa 

prática. 

O P1 considera muito importante a realização de aulas práticas no processo 

de ensino de Química (questão 9) porque a relação teoria-prática facilita o processo 

de ensino-aprendizagem. As aulas tornam-se mais dinâmicas e construtivas. O aluno 

(a) interage mais no processo e a construção do conhecimento acontece de forma 

mais significativa.  

O P2 reforça dizendo que a teoriza nem sempre é suficiente para que o 

estudante compreenda o assunto abordado e com os experimentos eles podem 

visualizar o que é explicado. Essa insuficiência pode ser entendida como uma 

necessidade de materializar o mundo microscópico da Química para que haja uma 

melhor compreensão dos fenômenos do dia a dia. 

Já o P3 diz que as aulas práticas ajudam na compreensão dos conteúdos 

teóricos. Relata ainda que os alunos cobram muito do professor esse tipo de aula e 

que, quando desenvolvidas, geram muita empolgação e participação dos alunos, 

especialmente quando os experimentos envolvem mudança de cor. Ratifica ainda 

que essa metodologia suscita uma reflexão melhor sobre os fenômenos do nosso 

dia a dia. 

O Gráfico 7, diz respeito a frequência de desenvolvimento dessas aulas 

práticas em sala (questão 10), em que todos os professores pesquisados afirmaram 
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que trabalham pelo menos uma aula prática por mês. Não havendo essa 

conveniência mensal, faz-se quando há possibilidade (P3).  

 

Gráfico 7: Desenvolvimento de aulas práticas 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O porquê dessa periodicidade é explicado por cada professor. A ausência do 

laboratório foi um fator determinante na opinião de todos eles. Além disso, trouxeram 

questões sensíveis no tocante a falta de equipamentos, reagentes e recursos 

financeiros para manutenção desse espaço pedagógico. 

De modo mais específico, relatou-se a falta de água para desenvolver os 

experimentos e lavar os materiais utilizados ao final de cada prática, um número de 

aulas insuficiente para a quantidade de conteúdos que precisam ser vistos, a falta 

de tempo para planejar melhor essas aulas, uma pessoa para auxiliar no laboratório 

e a dificuldade para levar e trazer os materiais para sala de aula. 

Em virtude de todos esses empecilhos, pode-se perceber que há 

predominância das aulas teóricas em detrimento das práticas. Conclui-se que, 

mesmo havendo a possibilidade de desenvolver as aulas práticas sem ele, o 

professor não pode e nem deve incentivar e romantizar uma responsabilidade 

legítima dos governos. 
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6.2 DESENVOLVIMENTO DO LABORATÓRIO MÓVEL DE QUÍMICA 

 

O Laboratório Móvel de Química, retomado posteriormente no texto como 

“LMQ”, foi construído com sobras de madeira de uma marcenaria especializada em 

fabricação de móveis e objetos em geral de madeira, localizada na cidade de São 

José da Lagoa Tapada – PB. Os pedaços que foram colhidos estavam separados e 

prontos para serem descartados no lixo. A escolha por esse tipo de material se deu 

em virtude de sua disponibilidade, baixo custo e, sobretudo, o reaproveitamento. 

O LMQ foi pensado como uma alternativa de levar experimentos de Química 

para sala de aula de maneira prática, segura e eficiente. O protótipo foi desenhado 

genericamente em papel A4 e levado para a marcenaria, onde foi desenvolvido. Seu 

processo de fabricação levou aproximadamente quatorze horas e foi inteiramente 

orientado, auxiliado, supervisionado e fotografado. Todas as etapas serão 

explanadas adiante. 

A preparação do material foi feita inicialmente através da seleção dos pedaços 

de madeira a partir das sobras que seriam descartadas no lixo. O único critério 

adotado para essa seleção foi a dimensão. Os pedaços só precisariam ter um 

tamanho mínimo para serem cerrados e trabalhados. Para uma melhor 

compreensão, as etapas desse processo serão descritas detalhadamente e 

associadas as imagens correspondentes.  

A Tabela 1 mostra a descrição de toda parte de madeira necessária para 

construção do LMQ, suas quantidades, bem como suas respectivas dimensões: 

 

Tabela 1: Pedaços de madeira necessários para produzir o LMQ 
Descrição Quantidade Comprimento Largura Altura 

Laterais 24 30 cm 2 cm 12 cm 

Fundo 12 36 cm 2 cm 12 cm 

Base 2 30 cm 2 cm  40 cm 

Tampa 2 30 cm 2 cm  40 cm 

Gaveta 4 25 cm 19,5 cm 36 cm 

Gaveta 2 25 cm 26,5 cm 36 cm 

Tiras 30 30 cm 0,3 cm 18 cm 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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Todos os pedaços de madeira selecionados foram carregados para dentro da 

oficina e colocados ao lado da máquina de corte. Ali eles começaram a receber o 

primeiro tratamento. Com base na Tabela 1, todos eles foram cerrados. Como a 

madeira estava exposta ao sol e chuva, optou-se por cerrar um pouco maior os 

pedaços para evitar perder algum em etapas de tratamento futuras. O procedimento 

descrito pode ser melhor visualizado através da Figura 1:  

 

Figura 1. Corte dos pedaços para as laterais (A) e traseira (B e C) do LMQ. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

O processo de corte da madeira foi relativamente rápido em virtude de ter sido 

feito com o auxílio de uma máquina movida a eletricidade. Essa máquina é conhecida 

entre os trabalhadores da marcenaria como “fita”. Trata-se de uma cerra metálica, 

presa por duas polias também metálicas e conectadas a um motor de alta rotação. 

Agora que todos os pedaços foram cortados, partiu-se para a próxima etapa, 

que corresponde ao planeamento da madeira. Esse processo foi feito para retirar as 

imperfeições presentes em sua superfície e dar um acabamento melhor, afim de 

melhorar o seu aspecto visual. A Figura 2 permite visualizar o procedimento descrito:  

 

Figura 2. Planeamento da madeira (A) e planeados (B). 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

(A) (B) (C) 

(A) (B) 



59 

Todos os cortes foram feitos com uma pequena diferença a mais nas 

dimensões. Desse modo, essa etapa teve como finalidade, conferir e efetuar os 

ajustes finais nas dimensões de todos os pedaços após o planeamento. Esse 

procedimento foi feito em todas as peças de madeira conforme a Figura 3.  

 

Figura 3. Ajustes das dimensões das tampas (A) e laterais (B). 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 
 

Em seguida, foram feitos cortes rasos nas laterais dos pedaços que 

posteriormente fizeram parte das paredes externas do LMQ. Eles foram feitos com 

um disco de madeira acoplado em um motor de alta rotação. A finalidade desses 

cortes é criar uma abertura para a inserção de tiras finas do mesmo material para 

reforçar a estrutura. Esse processo está evidenciado na Figura 4. 

 

Figura 4. Cortes laterais para inserir as tiras (A) e corte pronto (B). 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

(A) (B) 

(A) (B) 
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As tiras de madeira foram cortadas logo em seguida com tamanho exatamente 

igual ao dos pedaços anteriores. A espessura delas foi pensada para ser equivalente 

ao da fenda aberta no processo anterior, de modo a se encaixar metade num pedaço 

e metade noutro para ajudar na junção, conforme mostra a Figura 5.  

 

Figura 5. Tiras de madeira cortadas (A) e encaixadas (B). 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Após esse último procedimento, iniciou-se a montagem do LMQ. Todos os 

pedaços de madeira foram reservados num lugar mais amplo. Junto deles, a cola de 

madeira e a pistola de grampos. As bases do LMQ foram feitas colando e 

grampeando dois pedaços laterais e um de fundo nelas. A sucessão das paredes foi 

feita sobrepondo um pedaço no outro, intercalando com as tiras de madeira e um 

pouco de cola até colocar todos os pedaços conforme mostrado nas Figuras 6 e 7.  

 

Figura 6. Material do LMQ (A), montagem da base (B). 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 
 

(B) (A) 

(A) (B) 



61 

Figura 7. Montagem das estruturas laterais (C e D). 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Na sequência, as tampas superiores foram encaixadas e pregadas com cola 

e grampos. Passado algum tempo para a cola secar, ambas as caixas foram 

submetidas a uma lixadeira elétrica para os acabamentos finais e reservadas para a 

próximo etapa. As duas caixas eram exatamente iguais e foram pensadas dessa 

maneira por questões de portabilidade. O procedimento está disposto na Figura 8. 

 

Figura 8. Grampeamento (A) e lixamento (B e C) do LMQ. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Cada uma das caixas foi pensada para comportar três gavetas. Feitas com 

sobras de um tipo de madeira prensada, chamada compensado, de 1 cm de 

espessura. Duas com dimensões C x L x A equivalente a 25 x 19,5 x 36 para 

transportar materiais e reagentes menores e uma com dimensões de 25 x 26,5 x 36 

(A) (B) (C) 

(C) (D) 
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para transportar outros objetos maiores. Em todas elas foram adicionadas um 

separador móvel no meio para controlar a inserção e manipulação de reagentes e 

materiais. O processo de corte dos pedaços das laterais e fundo podem ser vistos 

na Figura 9. 

 

Figura 9. Corte lateral (A), base (B) e frontal (C) das gavetas. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 
 

A montagem foi um processo mais laborioso em virtude de ser com pedaços 

menores e mais suscetíveis a quebra. Como medida de segurança, entre uma gaveta 

e outra foram deixados pequenos espaços para circulação de ar dentro do LMQ. Elas 

foram montadas com auxílio de cola de madeira, pistola de grampos e um martelo 

para os locais onde a pistola não cabia. O procedimento está explícito nas Figuras 

10 e 11. 

 

Figura 10. Encaixe (A) e grampeamento (B) das gavetas. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

(A) (B) (C) 

(A) (B) 
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Figura 11. Finalização das gavetas (C e D). 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Como a produção do LMQ levou em consideração também o custo-benefício, 

o suporte para as gavetas, que são corrediças, foi construído também de madeira. 

Pequenos filetes das sobras dos processos anteriores foram reaproveitados para 

esse fim. Após o corte de 12 filetes com 1 cm2 cada, eles foram pregados com cola 

e grampo dentro das caixas, na altura correspondente ao tamanho das gavetas 

conforme a Figura 12. 

 

Figura 12. Corte dos filetes para segurar as gavetas (A e B). 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Terminado o processo de inserção dos suportes das gavetas, elas foram 

encaixadas em seus devidos lugares e ficaram como mostrado na Figura 13. 

 

(A) (B) 

(C) (D) 
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Figura 13. Encaixe dos filetes (A) e inserção das gavetas (B). 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 
 

Por fim, foram cavadas duas fendas em cada caixa para embutir as duas 

dobradiças com rolamentos. As dobradiças auxiliam na união e na abertura dos dois 

lados do LMQ. Para torna-lo mais prático, oito rodinhas de 360º foram instaladas na 

parte de baixo do LMQ, permitindo uma melhor mobilidade e apoio.  

Elas são resistentes e suportam o peso do LMQ, ainda que todas as gavetas 

estejam completamente preenchidas com materiais e reagentes. Um puxador de 

madeira também foi parafusado na parte superior para facilitar o transporte. O 

resultado pode ser conferido na Figura 14. 

 

Figura 14. LMQ finalizado aberto (A) e fechado (B). 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 
 

(A) (B) 

(A) (B) 
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As dimensões finais do LMQ, após a execução de todas as etapas, equivalem 

a: C x L x A = 40 cm x 60 cm x 76 cm. Uma trava de segurança foi inserida também 

para fechar e preservar o conteúdo interior do LMQ e evitar que pessoas não 

autorizadas abram e causem algum acidente. 

 

6.3 APRESENTAÇÃO DO LMQ 

 

Após o desenvolvimento do LMQ, este foi levado e apresentado aos docentes 

participantes da pesquisa. Foi um momento de familiarização com esse espaço 

pedagógico e de explanação de todas as etapas da sua fabricação, bem como os 

objetivos desse projeto para o Ensino de Química. 

A apresentação do LMQ, foi feita a cada docente na escola em que ele 

trabalha, tendo em vista que, em função de suas atividades, não foi possível reuni-

los em um único dia e horário. Foi apresentado o detalhamento do protótipo, a 

constituição dos materiais, processos de produção, o porquê de ter escolhido tal 

modelo e onde foi coletado o material para sua construção. Foi explicado que o LMQ 

demorou em média 14 horas para ser finalizado, e que todo o procedimento foi 

executado em uma marcenaria com o auxílio de alguns equipamentos específicos 

para madeira. 

Em seguida, abriu-se espaço para perguntas e/ou dúvidas que surgiram 

durante a apresentação. Terminado os esclarecimentos acerca dos aspectos 

estruturais do LMQ, foi solicitado que cada professor elaborasse uma aula com 

experimentos e desenvolvesse-a com o auxílio desse laboratório.  

O objetivo proposto para o desenvolvimento dessa aula foi de avaliar como e 

até que ponto esse espaço pedagógico pode contribuir para o Ensino de Química 

numa escola que não dispunha de infraestrutura adequada para tal fim. 

 

6.4 ENTREVISTA 

 

Após a apresentação do LMQ, os docentes envolvidos na pesquisa tiveram a 

oportunidade de ministrar uma aula prática com o auxílio desse laboratório. O intuito 

foi de submetê-lo a um teste para conhecer melhor seus aspectos gerais, 

funcionalidades e possíveis contribuições para a prática pedagógica dos docentes.  
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A entrevista semiestruturada foi utilizada com o intuito de compreender melhor 

a experiência que os docentes pesquisados tiveram durante o desenvolvimento de 

uma aula prática de Química com o LMQ, confeccionado com restos de maneira, em 

uma marcenaria de móveis planejados, em São José da Lagoa Tapada – PB.  

Os resultados e discussões desse momento estão explanados abaixo. 

As perguntas que nortearam a entrevista e suas respectivas respostas e 

discussões seguem abaixo:  

 

· Qual foi a sua primeira impressão sobre o LMQ?  

 

No que tange aos aspectos gerais do LMQ, o P1 diz: “Fiquei fascinada pelo 

material, bastante criativo, acessível e muito prático de ser locomovido, de ser 

transportado paras as salas de aula”. 

O P2 assinalou que: “O laboratório é atrativo por ser algo novo para os 

estudantes, de maneira que imediatamente gera interesse e atenção antes mesmo 

da execução dos experimentos”.  

Já o P3, vê o LMQ como: “Uma ótima alternativa para ajudar nas minhas aulas 

práticas de Química, visto que nas escolas que trabalho não tem laboratório. É um 

material resistente, de fácil transporte e bem útil para desenvolver as aulas práticas 

em sala”.  

Inicialmente pode-se perceber uma boa aceitação do LMQ por parte dos 

professores. Em todas as respostas, os professores apontam pontos positivos e 

qualidades desse espaço pedagógico, e já trazem uma prévia de que é possível 

melhorar o ensino e a aprendizagem por ser algo novo, criativo e resistente ao uso. 

 

· O que achou da estrutura física do LMQ?  

 

Na opinião do P1, acerca da estrutura e a disposição de espaço no interior do 

LMQ:  

 
Foi muito bem planejado para a funcionalidade do mesmo. Como eu 
já disse, ele é prático e de fácil acesso, pode ser levado a qualquer 
sala de aula, certo”? A quantidade de compartimentos presente nele 
é suficiente para você transportar os materiais necessários para 
qualquer aula prática que você pretenda, realmente, em sala de aula 
realizar. 
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O P2 também evidencia que: 

 
 

O LMQ possui bastante espaço para guardar materiais diversos para 
experimento, o que auxilia bastante o professor quando na escola 
não há lugar seguro para guardar seus materiais, além de trazer 
maior comodidade e facilidade para o professor. 

 
 
De acordo com o P2, não há um espaço seguro dentro da própria escola para 

se guardar os materiais. Por essa razão, ele enxerga o LMQ como uma saída para 

evitar o acesso não permitido de outras pessoas ao seu material, que é deixado no 

ambiente escolar. Isso acaba gerando maior comodidade e facilidade para o 

professor. 

O P3 considera o LMQ como um instrumento:  

 
 

Bem planejado. Aparência rústica, resistente e bonita. Cabe a 
maioria dos materiais que preciso para realizar as aulas práticas. 
Mesmo em portas estreitas, é possível passar com ele. Dá para fazer 
os experimentos em cima dele mesmo, se quiser.  
 

 
Diante de tais posicionamentos, evidencia-se a semelhança nos relatos dos 

professores. Todos eles abordaram aspectos relacionados a portabilidade, 

segurança, organização espacial do LMQ, e até o próprio aspecto visual que, 

segundo eles, desperta no aluno a curiosidade pela novidade ora exposta. 

 

· O que você pode listar como pontos positivos do LMQ?  

 

Para essa questão, o P1 relata que:  

 
 

É mais um recurso didático que pode ser utilizado no processo de 
ensino-aprendizagem. Principalmente porque na escola em que eu 
trabalho nós não dispomos de nenhum equipamento de laboratório. 
Então torna-se viável a utilização deste recurso porque é possível 
planejar e trabalhar com materiais alternativos, com reagentes 
realmente do nosso dia a dia e assim facilitar o processo de ensino-
aprendizagem. Até porque vai favorecer realmente a formação, com 
a prática, do conhecimento químico para o aluno. 
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O P2 atribui como pontos positivos: “Espaço, potencial atrativo, segurança, 

facilidade no manuseio”. Assim, considera o espaço físico do LMQ como satisfatório 

e versátil. O seu potencial atrativo, visto que os alunos demonstraram, segundo ele, 

um olhar atento e curioso. A segurança, pois poderia guardar todo seu material ao 

fim de cada aula dentro do próprio laboratório, sem a preocupação de acessos não 

autorizados a esses materiais e a facilidade no manuseio, que permitiu a locomoção 

dentro do ambiente escolar de maneira bem fluida. 

O P3 elencou como pontos positivos: “Mobilidade, segurança, espaço interno 

para guardar e transportar os materiais, baixo custo de fabricação por ter sido feito 

de madeira reaproveitada, fácil de carregar para sala de aula e atrativo”.  

Vale ressaltar que o P3 deu uma importância ao tipo de material do qual o 

LMQ foi feito. Os pedaços de madeira utilizados foram reaproveitados de uma 

marcenaria que fabrica móveis planejados, na cidade de São José da Lagoa Tapada 

– PB, mas apesar disso, conseguiu-se criar um modelo esteticamente aceitável, 

como mencionado por todos eles. 

 

· Você encontrou alguma fragilidade no LMQ? Se sim, qual(is)? 

 

Partindo do pressuposto que tudo pode ser melhorado, os professores foram 

indagados sobre as fragilidades encontradas no LMQ e explanaram suas opiniões 

conforme mostrado a seguir: 

O P1 destaca que: 

 
 

Como recurso, ele ainda está em fase de construção e 
aperfeiçoamento. Acredito que vai ser possível que novos materiais 
sejam adicionados, outras práticas sejam planejadas para que possa 
desenvolver e aplicar nas aulas de química. A dificuldade que eu 
senti, realmente, por não ter preparado o roteiro exatamente 
utilizando aqueles equipamentos. Mesmo já com minha experiência, 
é necessário ter esse roteiro preparado para execução dessas 
atividades como forma de nortear e melhorar a aplicação da atividade 
prática. 

 
 

Ressalta-se que a dificuldade mencionada por P1, em transportar o LMQ de 

casa para a escola e entre as escolas foi justificada após perceber que era 

necessário tirar todos os equipamentos de laboratório e reagentes que vão ser 
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utilizados nas aulas práticas de dentro, para só então colocá-lo no carro e levar até 

a escola. 

A questão da portabilidade é justamente essa. O professor ter a facilidade de 

transportá-lo dentro da escola, otimizar o seu tempo e ajudar no processo de Ensino 

de Química. Apesar da possibilidade de deslocá-lo, a proposta é de que ele fique 

realmente dentro da escola. No caso de o professor trabalhar em mais de uma escola 

que não tenha laboratório, é mais viável manter uma unidade do LMQ em cada uma 

delas. 

O P2 aponta que: “Como a maioria dos experimentos são meus alunos quem 

executa, senti falta da identificação do material nas gavetas do LMQ, mas acredito 

que isso é adaptável a cada realidade e uso do professor”.  

Entendemos que o P2 sentiu a necessidade de identificar as seis gavetas 

presentes no LMQ com etiquetas, adesivos ou qualquer coisa que pudesse indicar o 

conteúdo presente no interior delas. É algo importante, de fato, para melhorar o 

projeto, pois evita aberturas desnecessárias para procurar alguma coisa. Essa 

identificação economiza tempo e facilita o acesso ao material.  

O P3 reafirma que: “O LMQ é uma proposta inovadora e como todo projeto 

dessa natureza, cabe melhorias. Pode melhorar na questão da acomodação de 

vidros mais frágeis, pois a agitação pode quebrá-los. Também posso destacar uma 

sugestão de identificação no mesmo para os alunos saibam que ele é um 

laboratório".  

Partilhando da mesma ideia do P3, tal identificação destacada é interna, 

sendo importante que haja uma maneira dos alunos reconhecerem que aquele 

espaço é um laboratório, ou seja, o professor sugere que haja também uma 

identidade externa com o nome Laboratório Móvel de Química. 

 

· O LMQ pode trazer algum benefício para sua prática pedagógica?  

 

O P1 foi cabal em sua resposta: 

 
 

Com certeza, trabalhando com mais esse recurso, facilitará o 
processo de ensino-aprendizagem dos nossos alunos e a própria 
formação da construção do conceito científico até porque o aluno vai 
associar o conhecimento já trabalhado em sala de aula de forma 
abstrata, mas ele vai ter a oportunidade de assimilar ou concretizar 
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esse conhecimento a partir da aula prática. Diante dessas aulas a 
gente sabe que o aluno devido a sua curiosidade, o estímulo até 
mesmo em participar ele vai realmente surgindo novas perguntas e 
dessa forma a construção do conhecimento vai acontecendo. 
Com esse recurso, diversas habilidades vão sendo trabalhadas com 
o aluno até porque os conteúdos precisam ser abordados de forma 
com que o nosso aluno posso atribuir significado para o que está 
sendo abordado em sala de aula. Ele precisa ter essa relação com 
materiais do seu cotidiano para que possa compreender melhor 
como todas essas transformações acontecem e que o conhecimento 
químico não é algo fora da sua realidade e não é tão abstrato como 
muitas vezes acontece na sala de aula, só aulas teóricas, teóricas e 
o aluno acaba realmente ficando cansado e acha que apenas tem 
que decorar fórmulas, nomes e regras. Com esse recurso não, vai 
facilitar a aprendizagem. 

 
 
A explanação acerca dessa questão feita pelo P1, face ao trabalho com mais 

esse recurso, na sua visão, facilita o processo de ensino-aprendizagem dos alunos 

e a própria formação da construção do conceito científico. Estabelecer uma relação 

entre a teoria e a prática se torna um fator motivador e eficiente nesse processo. 

Nesse sentido, o aluno tem a oportunidade de poder associar o conteúdo já 

trabalhado em sala de aula de forma abstrata, assimilar e concretizar com 

experimentos que evidenciam todo esse conhecimento teórico a partir das aulas 

práticas.  

Ainda destaca que, diante dessas aulas, o aluno vai sendo estimulado a 

participar da aula pois o próprio contato com as atividades práticas faz com que 

surjam novas perguntas e dessa forma a construção do conhecimento vai 

acontecendo devido a sua curiosidade. 

Nas aulas práticas, evidencia-se o desenvolvimento de diversas habilidades 

dos alunos, pois os conteúdos são abordados de modo a incitar a capacidade dos 

estudantes em atribuir significado àquilo que está sendo abordado em sala de aula, 

ou seja, ela passa a dar significado aos fenômenos do seu dia a dia a partir do que 

aprende na teoria. 

Entende-se que essa relação precisa ser construída com materiais do 

cotidiano para que o aluno possa compreender melhor como todas as 

transformações acontecem e que o conhecimento químico não é algo fora da sua 

realidade.  

Como muitas vezes acontece na sala de aula, só aulas teóricas, o aluno acaba 

realmente ficando cansado e acha que a disciplina se resume em decorar fórmulas, 
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nomes e regras. Com esse recurso não. A Química pode ser ensinada e interpretada 

de uma forma menos abstrata e poderá facilitar a aprendizagem dos alunos.  

O P2 afirma que: Sim. O LMQ minimiza o trabalho com o trânsito de materiais 

de experimentos entre as salas de aulas. Geralmente, o professor carrega muito 

material nas mãos.  

Assim, entende-se que sua resposta justifica o uso do LMQ, uma vez que essa 

ferramenta minimiza o trabalho com o trajeto de recursos entre as salas de aulas, já 

que o material carregado, é por vezes demasiado, necessitando de um esforço muito 

além da capacidade física do professor. Esse esforço é perigoso, pois pode causar 

algum acidente. Porém, o P3 costuma correr esse risco para desenvolver uma ou 

outra aula prática. 

O P3 também afirma que: 

 
 

Sem dúvidas! É muito mais proveitosa a aula quando consigo 
mostrar a teoria e relacionar ela com algum experimento. Sem 
laboratório nas escolas isso é muito difícil. Então, esse LMQ 
apresenta-se como um excelente recurso para facilitar o processo de 
ensino e uma melhor aprendizagem dos alunos. 

 
 
Como expresso no relato acima, o professor enfatiza que sem o laboratório 

nas escolas é muito difícil, desse modo, o LMQ apresenta-se como um excelente 

recurso que veio facilitar o processo de ensino, e uma efetiva aprendizagem dos 

alunos. 

 

· Na sua opinião, é possível desenvolver qualquer tipo de aula prática com o auxílio 

do LMQ?  

 

Acerca dessa indagação, obteve-se as seguintes respostas. 

O P1 afirma: 

 
 

Eu não digo que qualquer aula prática de química, porque nós 
sabemos que existe algumas práticas que exigem normas de 
segurança e que não dá pra ser executada em sala de aula, mas a 
sugestão desse material, de acordo com a proposta de utilização 
desse material sim, porque nós vamos trabalhar com materiais 
alternativos, materiais que são acessíveis, de baixo custo e que pode 
realmente facilitar a aprendizagem. 



72 

Essa sugestão de utilização está associada ao fato de que o próprio professor 

é quem compra todo material necessário para realizar as aulas práticas. Nesse caso, 

a opção pelo uso de materiais acessíveis e/ou de baixo custo viabiliza o processo de 

ensino, tanto no aspecto financeiro quanto na correlação entre os materiais 

presentes no dia a dia do aluno, mediante as práticas desenvolvidas a partir do seu 

manuseio.  

O P2 descreve que: “Sim. Como repositório de materiais ele pode suportar 

qualquer material, mas levando em consideração a especificidade de segurança de 

cada um, claro”. Basicamente, após a realização do planejamento das aulas práticas 

deve-se considerar todos os aspectos espaciais do laboratório, para assim se 

alcançar os objetivos propostos para esse fim.  

Nessa perspectiva, o professor deverá construir o seu roteiro de atividades 

práticas pensando no tamanho dos compartimentos do LMQ. Não seria viável, por 

exemplo, optar por vidrarias com dimensões superiores àquelas que o laboratório 

poderia comportar. 

O P3 afirma também assinala:  

 
 

Todos os tipos, não. Mas muitos experimentos podem ser levados 
para sala de aula com esse LMQ. É evidente que experimentos mais 
complexos e que demandam um maior grau de segurança não 
podem ser feitos em sala de aula, tem que ser num laboratório, mas 
quando fazemos a escolha adequada do material, conseguimos 
realizar tranquilamente. É uma questão de planejamento.  

 
 
O Professor revela que com o auxílio do LMQ é possível desenvolver qualquer 

tipo de aula prática. Diante dessa premissa, ainda revela que para a realização dos 

experimentos mais complexos e para os que precisam de uma maior atenção mais 

elevada quanto a sua segurança não podem ser executados em sala de aula, mas 

sim em um laboratório específico, entretanto, uma vez que, feita a escolha de um 

material adequado e acessível, é possível efetivar as aulas práticas no ambiente da 

sala de aula.  

Contudo, é essencial a realização de um planejamento consciente e 

responsável, para inviabilizar os possíveis riscos. 
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· Como você avalia o desenvolvimento da aula prática que você lecionou com o 

auxílio do Laboratório Móvel de Química? 

 

O P1 responde que: 

 
 

Foi uma aula bastante proveitosa. Percebi a participação dos alunos, 
o envolvimento. E de forma mais prática eles puderam compreender 
melhor o conteúdo de química que estava sendo abordado que eram 
as transformações físicas e químicas e os fatores que evidenciam 
essas transformações químicas. Então pude perceber maior 
envolvimento e com certeza mais aprendizado durante a aula. 

 
 
A afirmação categórica sobre a eficiência da aula prática no aprendizado dos 

alunos, pode ser justificada pela curiosidade e interesse deles em participar de uma 

aula diferenciada, já que os professores pesquisados relataram que essas aulas não 

são tão frequentes, em virtude da falta de laboratório e recursos para desenvolvê-

las. 

O P2 ratificou sua compreensão, dizendo: 

 
 

As práticas foram facilitadas por ter todo o material reunido em um 
único lugar atrativo, no entanto, o fascínio maior dos estudantes são 
pelos experimentos em si e o nível de satisfação foi o mesmo dos 
estudantes, comparando-se turmas diferentes com e sem o 
laboratório móvel. 

 
 
De acordo com a experiência obtida pelo P2 com o LMQ ao afirmar que não 

há diferença em termos de atratividade nas aulas desenvolvidas com e sem o auxílio 

desse espaço pedagógico. Nesse aspecto, ele enxerga o LMQ como um espaço 

para guardar os materiais necessários para as aulas.  

Estabelecendo uma correlação entre essa resposta e a da questão 10 

(Apêndice A), constata-se que as aulas práticas são desenvolvidas apenas uma vez 

por mês, mesmo que elas não dependam de um LMQ, em termos de atração, para 

serem ministradas. O fator limitante seria o transporte de materiais para sala e os 

recursos financeiros para mantê-los. Ainda assim, esse espaço pedagógico contribui 

na portabilidade, segurança e apoio dessas aulas. 
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O P3 classifica como o desenvolvimento da aula como: “Excelente! Foi um 

momento muito rico. Os alunos se envolveram de uma maneira muito positiva e 

puderam se socializar melhor com os demais colegas”. 

Entende-se que ao questionarem sobre o porquê de tudo que viam, de certa 

forma, a aprendizagem fluía, pois, o professor notou que os alunos interagiram 

melhor entre si, mediante o interesse de desvendar as razões propostas na 

realização da aula prática. 

 

· Você notou algum comportamento diferente dos alunos durante a aula prática?  

 

De acordo com o P1: 

 
 

Com certeza, apesar de ser uma turma com um número reduzido de 
alunos, praticamente faz só três semanas que tenho contato com 
eles e eu percebi eles um pouco afastados, nem querendo sentar na 
frente. Mas com o desenvolvimento dessa aula, foi mais fácil o 
entrosamento com os alunos, eles se aproximaram de onde estava 
o material, percebi o interesse em saber do que se tratava, a 
curiosidade logo surgiu quando o LMQ entrou em sala, porque eles 
queriam saber do que se tratava, se era um animal ou se era algo 
desse tipo. Talvez nem imaginassem que teria ali materiais que iam 
utilizar para construção do conhecimento deles. 

 
 
O P2 também afirma que “Sim. O laboratório proporciona curiosidade pela sua 

forma e utilidade”. Percebe-se, nesse contexto, o interesse dos alunos pelo fato do 

laboratório ser um lugar propicio a descobertas, onde suas curiosidades são 

desvendadas a partir da utilização de materiais e formas diversas sobre determinado 

fenômeno.  

Ressalta-se que essa observação é paradoxal ao seu posicionamento na 

questão anterior, pois ele afirmou que em termos de atratividade, o desenvolvimento 

da aula prática apresentou as mesmas expectativas com e sem o auxílio do LMQ. 

Infere-se que o professor tenha limitado sua avaliação à uma ótica unilateral, 

não levando em consideração que os alunos também são sujeitos do processo de 

ensino. Nesse caso, como a sua forma espacial e a utilidade do laboratório foram 

percebidas pelos alunos, é possível afirmar que esses fatores influenciam no próprio 

interesse dos mesmos pelas aulas, pois todas as vezes que estiverem diante de um 

LMQ, saberão que o professor lecionará uma aula prática.  
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O P3 reforça esse questionamento: 

 
 

Como disse antes, eles ficaram muito envolvidos na aula. 
Começaram a reagir com curiosidade desde o momento que o LMQ 
chegou na escola. Era algo novo para todos, inclusive para os 
próprios funcionários da escola que perguntavam a todo instante o 
que era aquela caixa de madeira (risos). 

 
 
Diante das considerações feitas pelo P3, é possível inferir que os alunos foram 

estimulados pela curiosidade para conhecer algo diferente do habitual. O LMQ 

chegou na escola como algo realmente novo, um espaço que propiciou a efetivação 

de aulas dinâmicas, pela praticidade dos seus recursos e pela facilidade de seu 

manuseio. Todos queria saber o que era aquela “caixa de madeira”, não somente os 

alunos, mas também a comunidade escolar ali presente.  

 

· Você encontrou alguma dificuldade para transportar o LMQ até a sala?  

 

Em termos de mobilidade, o P1 afirmou que não encontrou dificuldade para 

transportar o LMQ até a sala de aula.  Em sua fala destacou: 

 
 

De forma nenhuma, para a sala de aula foi bastante tranquilo, 
exatamente todos os compartimentos, o laboratório em si e todas as 
suas divisões, com dimensões acessíveis ao transporte tanto de 
reagentes quanto de equipamentos, seja de laboratório, seja com 
materiais alternativos. 

 
 
O P2 também afirma que: “Não. Ele é de fácil transporte e manuseio”. Essa é 

justamente a lógica do projeto em si, poder oferecer maior comodidade para o 

professor em mover mais coisas e ter menos trabalho no momento que for 

desenvolver suas aulas. 

O P3 respondeu: “Não. O LMQ parece muito com uma mala de viagens. Muito 

leve de carregar porque tem rodinhas 360 graus. Mesmo que esteja cheio de 

materiais e reagentes, é bem tranquilo de transportar”.  

O professor revelou que não há dificuldade para o transito do LMQ, pois há 

rodinhas que facilitam sua locomoção, mesmo contendo materiais pesados.  
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Percebe-se que todos os detalhes de mobilidade planejados para esse 

espaço foram bem-sucedidos. Essa conclusão foi feita tomando por base a opinião 

de todos os professores pesquisados. Pode-se perceber que tanto vazio quanto 

cheio de materiais, o LMQ pode ser conduzido para qualquer sala de aula dentro da 

escola sem tanto esforço e dificuldade. 

 

· O LMQ atendeu ou atende às suas necessidades de desenvolver aulas práticas 

nas escolas que não possuem laboratório? 

 

Diante desse questionamento, o P1 foi irrefutável:  

 
 

Com certeza. Eu acho que de forma mais efetiva, se você puder em 
sua pesquisa mostrar que recursos, que equipamentos, reagentes, 
formular que materiais você pode realmente utilizar nesse laboratório 
para facilitar que outras pessoas que desejem utilizar dessa ideia 
para dinamizar e facilitar o processo de aprendizagem de Química 
em suas aulas. 

 
 
Para o profissional, esse levantamento seria uma forma mais concreta de 

facilitar e otimizar o trabalho de outras pessoas que desejem utilizar esse espaço 

pedagógico para dinamizar e facilitar o processo de ensino e aprendizagem de 

Química em suas aulas. 

O P2 corrobora com o posicionamento do P1. Segundo explana: “Sim. O meu 

maior problema é o transporte de materiais e ele supre muito bem essa 

necessidade”. Assim, entende-se que o LMQ atendeu as suas conveniências, pois o 

havia problemas com o transporte de materiais para sala de aula, e a partir desse 

espaço, foi possível suprir muito bem essa necessidade, trazendo mais segurança, 

comodidade e otimização do seu trabalho.  

O Professor 3 converge sua resposta tanto com o P1 quanto com o P2: 

 
 

Atendeu sim. Para nós professores que não temos um laboratório 
nas escolas, é uma excelente opção. O melhor é que dá para deixar 
todo o material dentro porque tem tranca. Achei isso muito positivo, 
pois nossas aulas são curtas e a gente perde muito tempo levando e 
trazendo o material para sala de aula, por mais simples que seja o 
experimento. Sem contar com o risco de derrubar tudo no chão e 
sofrer algum acidente. 
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O LMQ traz uma certa comodidade e a desobrigação de colocar e ter que tirar 

todo o material no seu interior por ter uma trava de segurança e isso otimiza muito o 

trabalho do professor pois quem ministra aula na esfera pública sabe como o tempo 

é corrido. Quanto mais agilidade, melhor. 

 

· Diante da atual situação das escolas em que trabalha, seria importante ter um 

LMQ como esse para desenvolver aulas práticas? 

 

Nessa questão, todos os professores foram coincidentes. De acordo com eles, 

a presença de um LMQ nas escolas seria de grande importância para o 

desenvolvimento das aulas práticas de Química. Esse posicionamento se justifica 

pela ausência de laboratório nas escolas e, ainda assim, pela necessidade de 

desenvolver aulas experimentais para melhor compreensão dos conteúdos 

ministrados. 

Assim, afirma P1: 

 
 

Com certeza. É uma proposta excelente que pode ser utilizada em 
qualquer escola e principalmente nas escolas que não dispõe de 
nenhum laboratório. Como eu já disse, como forma de facilitar, 
dinamizar, melhor relacionar a teoria com a prática para que nossos 
alunos possam realmente compreender, assimilar melhor o 
conhecimento científico. 

 
 
O P2 ratifica ao afirmar: “Sim. Como não há laboratório, o LMQ seria excelente 

para acondicionar os materiais de experimentos e teria a segurança que o mesmo 

não seria violado na escola por terceiros”. 

O P3 reforça dizendo que: “Com certeza. Ajudaria muito na realização das 

aulas práticas de Química. Perderia menos tempo carregando material para sala e 

teria a opção de guardar com segurança o material”. 

 

· Qual foi a reação dos alunos quando viram o LMQ? De que maneira você avalia 

essas reações? 

 

O P1 comprovou a importância do LMQ. Portanto, descreveu:  
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Foi muito interessante quando o LMQ foi conduzido até a sala. Eles 
ficaram bastante curiosos, não sabiam do que se tratava. Até 
fazendo perguntas se era algum animal que tinha dentro daquele 
compartimento. Acredito que só em conduzi-lo para sala já despertou 
nesses alunos, mostrou naquele momento aquela aula seria 
diferente, que algo novo estava sendo mostrado para eles e que com 
certeza, acredito que depois da realização dos experimentos eles 
entenderam que aquilo ali foi uma forma de melhorar e dinamizar a 
aula e facilitar a aprendizagem. 
Interessante também que foi uma das aulas que eles mais 
participaram, que mais a turma se envolveu, e eles fazendo 
colocações, relacionando o efeito causado pelas transformações, as 
observações que eles faziam com outros fatos relacionado a 
transformações que eles observavam no dia a dia. 
As reações apresentadas por nossos alunos são da forma mais 
natural possível. Eles sempre ficam ansiosos e curiosos diante de 
novas situações, de um novo desafio, de uma nova aula, de uma 
forma diferente de trabalhar um conteúdo. Acredito que foi um 
momento diferente para eles. Até então, creio que não tenham visto 
nenhuma atividade deste tipo na própria sala de aula. Então foi isso 
que fez com eles ficassem mais ativos e participantes durante toda a 
aula. 

 
 
A novidade apresentada com essa aula prática fez com que os alunos 

ficassem mais ativos e participantes. Não somente por ser algo novo, mas um 

momento onde eles puderam aprender fazendo.  

Nesse sentido, o P2 também reforça dizendo a expressão apresentada pelos 

alunos: “Curiosos, o que considero positivo pois gera uma atenção e descontração 

maior”. O professor considerou essa reação como positiva, uma vez que foi 

concebida um atenção e descontração maior durante o desenvolvimento da aula 

prática. 

Já o P3, revela:  

 
 

Quando eles me viram levando para sala, já esperavam que seria 
algo novo, mas não suspeitaram do que era. Quando abri e expliquei 
que teríamos uma aula prática, todos já se aproximaram do LMQ 
para prestar atenção. Estavam com os olhos fixos e muito atenciosos 
no que eu falava. Avalio isso como positivo, pois nessa aula com o 
LMQ eu tive um rendimento muito bom. Consegui mostrar a teoria e 
a prática e relacionar a Química com o cotidiano deles. 

 
 
Um fato interessante também é que, de acordo com os professores, essa aula 

foi uma das que eles mais participaram. A turma se envolveu na aula fazendo 

colocações, relacionando o efeito causado pelas transformações químicas com 
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outras observações que eles vivenciavam no dia a dia. O caráter motivador e 

integrador das aulas práticas é um ponto muito positivo que foi possível constatar. 

 

· As Diretrizes Operacionais do Estado da Paraíba instituem uma nova disciplina 

chamada de Práticas Experimentais, como é que essas aulas estão sendo 

trabalhadas sem laboratório?  

 

O P1 afirma que as aulas são substancialmente teóricas. O seu relato 
apontou:  

 
 
Normas de segurança, equipamentos de laboratório, mas só com 
slides e pesquisas para casa. As possíveis práticas que eu planejei 
já era pensando em utilizar materiais de baixo custo e materiais 
alternativos. Considerando os conteúdos, à medida que vão sendo 
estudados, vão se desenvolvendo essas práticas. 

 
 
O professor acentua em seu relato que todo esse trabalho é feito com o auxílio 

de Datashow, quando a escola disponibiliza. Caso contrário, apenas são utilizados 

quadro e pincel. A escolha por materiais alternativos é feita considerando a 

inexistência de um espaço pedagógico para realizar aulas práticas e a falta de 

recursos financeiros para mantê-lo. Quando possível, os conteúdos ministrados são 

então associados as práticas propostas. 

Segundo o P2: “Na sala de aula, as práticas envolvem experimentos de todas 

as disciplinas das ciências naturais e exatas”. Ou seja, são desenvolvidos, nessas 

aulas, em na sala, as práticas que compreendem as disciplinas de Química, Física, 

Biologia e Matemática. Todos os materiais e reagentes utilizados em sala são 

financiados pelo próprio professor ou pelos alunos. 

O P3 assinala que: 

 
 

Predominantemente teórica. As vezes mostro um experimento ou 
outro através de um vídeo. Outras vezes levo o material para 
desenvolver com os alunos em sala. Outro problema é que não dá 
para custear material para todas as turmas que tenho. As vezes peço 
para os alunos levarem materiais de baixo custo para que possamos 
realizar os experimentos. É desafiador mostrar a Química através da 
prática sem ter o mínimo de estrutura física e financeira para tal fim.  
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O professor considera que essas aulas são ministradas de maneira teórica. 

Ele revela que, para executar um experimento ou outro, necessita do auxílio de 

vídeos extraídos da internet. Em outras situações, se dispõe a levar o material para 

apresentar na aula o experimento proposto.  

Também destaca que o problema com os custos dos materiais para ministrar 

aulas em todas as turmas que leciona, pois muitas vezes são dispêndios elevados, 

o que foge das suas possibilidades pela alta demanda, isto é, 13 (treze) turmas. 

Assim, procura intermediar com os alunos para coletar os materiais de baixo custo 

para a realização dos experimentos. Portanto, acredita-se ser uma tarefa árdua 

apresentar a Química por meio da prática sem ter recursos físicos e financeiros para 

o custeio dos insumos.  

Nesse âmbito, assevera-se que o professor já não ganha tão bem como 

deveria, e ainda ter que comprometer parte do seu provento para custear obrigações 

dos governos, recai sobre si uma ação um tanto injusta. As políticas governamentais 

necessitam ser mais efetivas para propiciar uma educação de qualidade na esfera 

do ensino público. 

 

· Até que ponto esse LMQ poderia te ajudar a desenvolver essas atividades 

práticas dentro dessa disciplina nas escolas que não tem laboratório? 

 

O P1 acredita que: “Diante de tal realidade, acredito que a proposta deste 

LMQ para as aulas de Química é favorável, porque vai suprir essa necessidade 

desse material, daí a importância dele”.  

Já o P2, relata que: “Seria útil para guardar materiais como mencionado 

anteriormente”. Nessa perspectiva, a principal conveniência do LMQ para esse 

professor é o acomodamento desses materiais que ele precisa para realizar as aulas 

práticas. 

O P3 adiciona que:  

 
 

No mínimo o espaço físico, mesmo que reduzido, eu teria para 
transportar e guardar os materiais. Facilitaria o trabalho. Essa 
questão financeira para custear os materiais poderia ser resolvida 
utilizando materiais alternativos ou de baixo custo. 
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Em síntese, pelos posicionamentos acima, entende-se que com o uso do 

LMQ, é possível melhorar o processo de ensino diante de uma realidade 

desfavorável à realização de aulas práticas. 

 

· O Governo Estadual fornece condições para você desenvolver essas atividades 

experimentais com os alunos? 

 

Para esse questionamento, P1 ressalta que: 

 
 

Em uma das escolas que eu trabalho do estado tem, já veio alguns 
equipamentos de laboratório, recebemos alguns reagentes, porém 
diante de todo material que veio, houve uma capacitação apenas 
para uma pessoa que ficou como coordenador e para repassar as 
informações para gente. Ficou uma coisa muito a desejar, cabe ao 
professor mesmo ir pesquisar o que tem, analisar o material, preparar 
o seu roteiro, a sua aula e executar. 

 
 
No entanto, de certa forma, algumas coisas não ficaram bem esclarecidas, 

pois faltou essa comunicação e a capacitação dos demais professores. Nessa 

perspectiva, o professor que deseja utilizar esse espaço, deve pesquisar o que 

precisa ter, analisar o material, preparar o seu roteiro, a sua aula, para 

posteriormente, desenvolvê-la. 

O P2 afirma que: “Não. E muito menos especifica o que deve ser trabalhado 

na disciplina. Trabalho a disciplina de acordo com o conhecimento que adquiri na 

minha formação docente”.  

Na fala do professor, fica claro que o governo não dá condições de 

desenvolver essas atividades práticas e nem tampouco estabelece o que deve ser 

trabalhado na disciplina de Práticas Experimentais. Dessa maneira, imagina-se o 

quão desafiador é ministrar tais aulas sem fomentos e sem as orientações 

necessárias.  

O P3 também relata: 

 
 

Não oferece condições e tampouco uma proposta objetiva de como 
trabalhar a disciplina. A meu ver é uma falha muito grave inserir uma 
disciplina dessa maneira. Ela é muito importante, mas a forma como 
foi jogada nas escolas sem a mínima estrutura para suportá-la, é 
totalmente descabida. Seria necessária uma estruturação de todas 
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as escolas do estado, e em seguida uma formação com os 
professores que iriam lecionar para poder dar um norte sobre o que 
fazer e como trabalhar essa disciplina”.  

 
 
O Governo do Estado adotou a disciplina, no entanto, não oferece condições 

físicas, financeiras, como também não dispõe de uma proposta objetiva, a qual possa 

ser efetivada no trabalho docente, configurando assim, em um sistema deficiente 

quanto a forma de ministrar a disciplina de Práticas Experimentais no ambiente 

escolar.  

Indiscutivelmente, a disciplina é muito importante para o processo de ensino 

e ressignificação dos conhecimentos teóricos, mas a forma como foi inserida nas 

escolas, sem uma estrutura adequada com suporte mínimo, é realmente 

desvantajoso. Não há como trabalhar bem sem ter condições para executar tal 

trabalho. 

A priori, seria necessária uma estruturação espacial, criando ambientes 

adequados para receber um laboratório em todas as escolas do Estado e, em 

seguida, uma formação com os professores que iriam lecionar essa disciplina, para 

que esses docentes pudessem ter um norte, uma direção a seguir e entender melhor 

o que fazer e como trabalhar essa disciplina.  

Em suma, percebe-se que não é só uma questão de ter o espaço físico para 

montar um laboratório. Porém, entende-se que vai muito além disso. São questões 

de ordem organizacional, educacional e também de planejamento humano e 

financeiro.  

O P3 alega, entre todas as suas responsabilidades e compromissos, o desafio 

de possibilitar aulas diferenciadas e mais próximas da realidade vivenciada pelos 

alunos. 

 

· Quais foram os experimentos que você escolheu para desenvolver na sua aula 

com a ajuda desse LMQ? Porque escolheu eles? 

 

Para compreender melhor essa questão, montou-se uma tabela com as 

respostas dadas pelos professores pesquisados referentes aos experimentos 

escolhidos para serem desenvolvidos em sala de aula.  

Os resultados obtidos encontram-se explanados na Tabela 2 a seguir: 
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Tabela 2: Experimentos desenvolvidos pelos professores com o LMQ 
PROFESSOR SÉRIE EXPERIMENTOS 

A 1ª 

1. Comprimido efervescente + água 

2. Carbureto + água  

3. Carbureto + água + fogo 

4. Água + permanganato de potássio + 

vinagre + água oxigenada 

B 1ª 

1. Comprimido efervescente + água 

2. Coca cola + água sanitária 

3. Carbureto + água + fogo 

4. Água + permanganato de potássio + 

vinagre + água oxigenada 

C 1ª 

1. Comprimido efervescente + água 

2. Carbureto + água  

3. Carbureto + água + fogo 

4. Água + permanganato de potássio + 

vinagre + água oxigenada 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Um fato interessante foi que todos os professores optaram por desenvolver 

experimentos em turmas de 1ª série do Ensino Médio. Supõe-se que tal escolha se 

deva ao fato de que são experimentos mais fáceis de realizar e o material é barato 

e fácil de encontrar no mercado.  

O P1, dentro dos conteúdos trabalhados, optou por experimentos que 

evidenciam as transformações químicas e físicas e os fatores que que influenciam 

nessas transformações. De acordo com ele, com o desenvolvimento dos 

experimentos 1, 2, 3 e 4 pode mostrar na prática a formação de gás, a formação de 

um sólido, o processo de combustão e a mudança de coloração, respectivamente. 

Esses experimentos estão entre os diversos dos quais se pretende 

desenvolver durante o ano letivo, a saber: determinar a densidade de um material, 

que é uma das propriedades da matéria, processos de separação de misturas, 

reações químicas, tipos de reações com materiais alternativos, indicadores de ácidos 

e bases, reações de neutralização com materiais do cotidiano entre outros. 
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O P2 também optou por experimentos semelhantes. Ele escolheu para 

introduzir o assunto de transformações químicas práticas que pudessem mostrar a 

mudança de cor, a exemplo da coca cola com água sanitária, formação de sólidos, 

entre outros, com o intuito de mediar o ensino da introdução a química de forma a 

tornar mais prático e compreensível os conceitos abordados previamente. 

Vale destacar que os experimentos foram utilizados para reforçar aquilo que 

o professor estava mostrando em sala de maneira teórica. É evidente que os 

experimentos foram escolhidos de acordo com o conteúdo que estava sendo 

trabalhado. Logo, eles puderam complementar toda a discussão teórica a partir da 

vivência prática. 

O P3 estava trabalhando a parte introdutória da química, as transformações e 

fatores que evidenciam as reações químicas e, também, optou por usar alguns 

experimentos simples que pudessem evidenciar a formação de um gás, a formação 

de um sólido, a mudança de cor e a combustão de um material. 

O experimento de água e Comprimido efervescente foi feito com o intuito de 

observar a transformação química existente naquela mistura. Os alunos puderam 

compreender que ao misturar os dois reagentes, havia um desprendimento de gás 

que era levado para atmosfera porque o sistema estava aberto. Uma vez que esse 

fenômeno acontecia, não era mais possível voltar ao estado inicial, ou seja, alterou 

a composição da matéria, caracterizando assim um fenômeno químico. 

O carbeto de cálcio (CaC2), popularmente conhecido como carbureto, é um 

composto químico muito utilizado na produção de gás acetileno. Esse composto é 

bem conhecido por quem trabalha com frutas, pois é responsável por acelerar o 

processo de amadurecimento delas. Sua produção ocorre em um forno de alta 

temperatura e através da mistura de carvão e um óxido de cálcio conforme mostrado 

na reação abaixo: 

  

CaO        +       3C         →           CaC2         +            CO 

           Óxido de cálcio    Carbono        Carbeto de cálcio     Monóxido de carbono 

 

Quando adicionado à água, é possível mostrar três reações químicas 

importantes de serem compreendidas: formação de bolhas, que é o gás acetileno 

sendo produzido, a formação de um sólido, que é a cal hidratada, e a combustão do 
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acetileno, que é um gás inflamável. As reações químicas que evidenciam essas 

etapas podem ser vistas abaixo:  

 

CaC2      +   2H2O     →    Ca(OH)2     +    C2H2 

                      Carbeto de cálcio     Água            Cal hidratada        Acetileno 

 

Para explicar o fenômeno da combustão, o professor solicitou que fosse 

aproximado do recipiente onde estava acontecendo a reação, um palito de fósforo 

aceso, e para surpresa dos alunos, pegou fogo. O mesmo foi feito como o recipiente 

que continha a água com comprimido efervescente, no entanto, não pegou fogo. Foi 

explicado que a reação da água com o comprimido efervescente produz CO2, um 

gás não inflamável enquanto que o acetileno produzido a partir da mistura do CaC2 

e H2O, é inflamável, ou seja, pega fogo com facilidade. 

No experimento da água, permanganato de potássio, vinagre e água 

oxigenada, pode-se evidenciar duas coisas: a primeira foi da mudança de coloração 

violeta, associada a presença do permanganato e a segunda foi que a ordem de 

adição dos reagentes influenciava na mudança de cor da reação final.  

Para comprovar essa situação, foram realizados, várias vezes, o experimento. 

Primeiro, colocando água, dissolvendo o comprimido de permanganato de potássio 

nela, adicionando um pouco de vinagre e em seguida a água oxigenada. Após agitar 

a solução, ela mudou de coloração violeta para transparente.  

Os professores asseguram que os alunos ficaram encantados com aquela 

reação e começaram a questionar o porquê desse acontecimento, iniciando um 

debate entre si, e o P1 apresentou uma justificativa com a seguinte reação química:  

 

2MnO4
-       +       5H2O2      +          6H+       →         2Mn2+    +    5O2   +    8H2O 

Íon Manganato      Água oxigenada         Íon hidrogênio         Íon manganês     Oxigênio       Água 

    (violeta)                                                                                 (transparente) 

 

No momento, o permanganato foi adicionado a água, sofrendo dissociação e 

formou os íons permanganato e potássio. Quando os íons de permanganato (violeta) 

se misturaram com a água oxigenada e o vinagre, eles perderam o oxigênio e 

viraram os íons manganês e esses íon são completamente transparentes. Além 

disso, é possível perceber a formação de um gás que é o oxigênio. 
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Utilizando os mesmos ingredientes, acontece uma nova reação e a coloração 

muda também. Seguindo a mesma ordem, mas tirando o vinagre ou adicionando ele 

após a água oxigenada, haverá a formação do dióxido de manganês cuja coloração 

é marrom. Esse composto é insolúvel em água e a solução for deixada sob descanso 

por um tempo, percebe-se que ele vai decantar. O processo está descrito na reação: 

 

     2MnO4
-        +        3H2O2        →            2MnO2    +            3O2    +     2OH-     +      2H2O 

Íon Manganato      Água oxigenada        Dióxido de manganês      Oxigênio      Hidroxila            Água 

     (violeta)                                                         (marrom) 

 

Pode-se perceber que foi um experimento simples, com materiais de baixo 

custo e viabilizado com o uso do LMQ. Apesar da simplicidade, o professor 

possibilitou a explicação das transformações químicas envolvidas no processo de 

mudança de cor, como ocorreu a reação química, relacionando o conhecimento 

científico ao que os alunos vivenciam no cotidiano. 

 

· Nesse momento, você tem liberdade de adicionar tudo que você quiser a respeito 

do LMQ e da aula que você desenvolveu. Faça suas considerações. 

 

Para flexibilizar a entrevista, foi dado a cada professor um espaço para falar 

tudo aquilo que ele quisesse sobre a experiência vivenciada com o LMQ e a aula 

que desenvolveu com ele, bem como questões que achassem pertinentes ao caso. 

O P1 em seus agradecimentos e ponderações: 

 
 

André, primeiramente eu quero agradecer por ter escolhido uma das 
minhas salas de aula para aplicação dessa atividade, quero 
parabeniza-lo pela ideia que realmente é bastante significativa. É 
uma forma diferente, prática de trabalhar, de envolver nossos alunos 
durante as aulas. 
Tenho certeza que procurando inovar com metodologias e novos 
recursos, os nossos alunos passarão a ter mais gosto pela disciplina. 
Dessa forma também favorece cada vez mais a formação de novos 
conceitos, de forma mais prática, mais concreta e o conhecimento 
químico ele vai entender que faz parte da sua vida, que não é algo 
distante de sua realidade.  

 
 
O P2 também salienta: 
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Cada gaveta poderia ter vindo com um rótulo dizendo “vidrarias” e 
“reagentes” para permitir que qualquer pessoa, sem a presença do 
professor, possa achar com mais facilidade e uma pequena lista com 
o nome dos reagentes de cada gaveta. Antes de fazer um 
experimento, tenho que reunir todo o material necessário. Se tivesse 
esse laboratório já deixaria todos os materiais separados na escola. 
Quando eu precisasse, levaria para sala e desenvolvia o 
experimento, sem antes perder tempo procurando copo ou outros 
materiais para fazer o experimento, mesmo que sejam coisas 
simples, mas antes a gente tem o trabalho de ficar procurando esse 
material, e se já tiver um estoque desse material na escola, num lugar 
seguro, que ninguém possa mexer, fica muito mais fácil. 

 
 
Acentua-se nessa fala, a importância das sugestões dadas pelo P2, 

contribuindo de modo significativo para a utilização do LMQ. Assim, faz suas 

considerações apontando a necessidade em se fazer a descrição de cada gaveta, 

sendo adicionado um rótulo com a identificação “vidrarias” e “reagentes”, no intuito 

de permitir as pessoas, quando estiverem na ausência do professor, possa achar os 

materiais que procura com mais facilidade. Além disso, o professor sugere que a 

confecção de uma lista com os nomes dos reagentes contidos em cada gaveta. 

Sendo fundamentais tais sugestões para agilizar o processo a ser executado na aula 

de Práticas Experimentais. 

Por fim, o P3 revelou em suas considerações: 

 
 

Dizer que o LMQ é uma ótima opção para nós professores que 
trabalhamos nas escolas que não possuem laboratório. É uma 
alternativa que permite o desenvolvimento de aulas práticas de forma 
mais segura e otimizada, visto que o tempo é algo muito importante 
para quem tem carga horária pequena. Pode ser levado para 
qualquer lugar e possui um diferencial que é a possibilidade de 
guardar com segurança os materiais e reagentes.  

 
 

Segundo o docente, esse espaço pedagógico torna-se uma alternativa 

promissora para o desenvolvimento de aulas práticas, pois oferece praticidade e 

segurança, além de otimizar o tempo, fator relevante para aqueles que tem carga 

horária mínima. Finalizou exaltando a capacidade desse espaço ser levado para 

qualquer lugar e possuir um diferencial, que é a possibilidade de guardar com 

segurança os materiais e reagentes.  
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Os elogios e considerações expressos pelos professores sobre o LMQ 

consiste em uma ferramenta inovadora para o trabalho em sala de aula, uma vez 

que, nas escolas, comumente não possuem laboratório.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise de como um 

Laboratório Móvel de Química, feito a partir de materiais de baixo custo, pode 

minimizar o problema da falta de laboratório nas escolas públicas e, 

consequentemente, a deficiência de aulas práticas no Ensino de Química. Além 

disso, permitiu uma pesquisa de campo para obter dados mais consistentes sobre 

as etapas envolvidas nesse processo.  

Ao aplicar um questionário objetivo e subjetivo com três professores da 

educação básica, verificou-se que o índice de aulas práticas nas escolas públicas, 

que são exercidas por esses docentes, as suas atividades ainda configura um padrão 

baixo, em virtude da falta de laboratórios e de recursos financeiros para mantê-los. 

Os dados obtidos pelo questionário conseguiram mostrar essas e outras fragilidades 

existentes no processo de ensino. 

Diante da importância do assunto, torna-se necessário desenvolver 

metodologias que favoreçam o processo de Ensino de Química diante dessa 

realidade. Pensando também em economizar não apenas o tempo, mas os materiais 

e vidrarias que são todos custeados pelo próprio professor. 

A apresentação do LMQ como um espaço pedagógico que auxilia no 

desenvolvimento das aulas práticas de Química, tornou o processo de ensino mais 

prático e eficiente. A entrevista conseguiu constatar, a partir da opinião dos 

professores, que essa ferramenta contribuiu positivamente para o ensino de Química 

e despertou o interesse dos alunos pelas aulas. 

Nesse sentido, a utilização do LMQ permitiu uma realização de aulas mais 

eficientes e seguras. Além disso, reduziu o tempo que o professor passava 

organizando o material para levar até a sala de aula, a probabilidade de causar 

acidentes no percurso e a facilidade de transportar e armazenar todo o material em 

um só lugar.  

Portanto, espera-se que, a partir deste estudo, outros pesquisadores e 

estudiosos das Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias possam 

aprofundar esta temática, salientando que toda a discussão, acadêmica ou científica, 

traga contribuições com caráter inesgotável, visando à efetivação do ensino de 

Química em consonância com as práticas e estratégias educacionais vivenciadas no 

ambiente escolar. 
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APÊNDICE A – Questionário utilizado na pesquisa de campo 

 

QUESTIONÁRIO 

 

Prezado docente, na condição de aluno do Mestrado em Ensino de Ciências Exatas 

e Ambientais da UERN/UFERSA/IFRN, espero contar com seu apoio quanto ao 

preenchimento deste questionário, que tem como principal objetivo a realização de 

um trabalho acadêmico. Antecipadamente agradeço sua valiosa colaboração. 

 

1. Em quantas escolas você leciona? 

(   ) uma escola 

(   ) duas escolas  

(   ) três escolas  

(   ) quatro ou mais escolas 

 

2. Em que tipo de escola você trabalha? 

(   ) Pública 

(   ) Privada  

(   ) Outro. Qual? _____________________________________________________ 

 

3. Em qual(is) nível(is) de ensino você trabalha? 

(   ) Educação infantil 

(   ) Ensino Fundamental 

(   ) Ensino Médio 

(   ) Ensino Superior 

 

Caso tenha marcado a opção “Ensino Médio”, diga qual a modalidade (Regular, 

Educação de Jovens e Adultos (EJA), Técnico, etc.). 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

 

4. Você leciona alguma disciplina além de Química? Qual(is)? 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  
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5. A(s) escola(s) que você trabalha possui(em) laboratório de Química ou Ciências? 

Justifique. 

(   ) Sim 

(   ) Não 

(   ) Outro 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

6. Na sua opinião, qual a importância de se ter um laboratório de Química na escola? 

Justifique. 

(   ) Sim  

(   ) Não  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

7. De acordo com sua opinião, é possível realizar aulas práticas de Química mesmo 

que a escola não tenha um laboratório? Justifique.  

(   ) sim 

(   ) não 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

8. De que forma você leciona a disciplina de Química em sala de aula? Justifique 

sua resposta. 

(   ) Teórica 

(   ) Prática  

(   ) Teórica e prática 

(   ) Outra 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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9. Você considera importante a realização de aulas práticas no processo de ensino? 

Justifique. 

(   ) Muito importante  

(   ) Razoável  

(   ) Pouco importante  

(   ) Sem importância  

(   ) Outro 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

10. Com que frequência você costuma desenvolver aulas práticas de Química com 

os alunos? 

(   ) uma vez por semana  

(   ) uma vez a cada 15 dias  

(   ) uma vez por mês  

(   ) uma vez a cada 6 meses  

(   ) uma vez por ano  

(   ) não há aulas práticas 

(   ) Outro___________________________________________________________ 

 

11. Por que essas aulas são desenvolvidas com essa frequência? Justifique. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B – Roteiro de entrevista utilizado na pesquisa de campo 

 

ENTREVISTA (Roteiro) 

 

Prezado docente, na condição de aluno do Mestrado em Ensino de Ciências Exatas 

e Ambientais da UERN/UFERSA/IFRN, espero contar com seu apoio quanto à 

participação dessa entrevista, que tem como principal objetivo a realização de um 

trabalho acadêmico. Antecipadamente agradeço sua valiosa colaboração. 

 

1. Qual foi a sua primeira impressão sobre o LMQ?  

2. O que achou da estrutura física do LMQ?  

3. O que você pode listar como pontos positivos do LMQ?  

4. Você encontrou alguma fragilidade no LMQ? Se sim, qual(is)? 

5. O LMQ pode trazer algum benefício para sua prática pedagógica? 

6. Na sua opinião, é possível desenvolver qualquer tipo de aula prática com o 

auxílio do LMQ?  

7. Como você avalia o desenvolvimento da aula prática que você deu com o 

auxílio do Laboratório Móvel de Química? 

8. Você notou algum comportamento diferente dos alunos durante a aula prática?  

9. Você encontrou alguma dificuldade para transportar o LMQ até a sala?  

10. O LMQ atendeu ou atende às suas necessidades de desenvolver aulas práticas 

nas escolas que não possuem laboratório? 

11. Diante da atual situação das escolas em que trabalha, seria importante ter um 

LMQ como esse para desenvolver aulas práticas? 

12. Qual foi a reação dos alunos quando viram o LMQ? De que maneira você avalia 

essas reações? 

13. As Diretrizes Operacionais do Estado da Paraíba instituem uma nova disciplina 

chamada de Práticas Experimentais, como é que essas aulas estão sendo 

trabalhadas sem laboratório?  

14. Até que ponto esse LMQ poderia te ajudar a desenvolver essas atividades 

práticas dentro dessa disciplina nas escolas que não tem laboratório? 

15. O Governo Estadual fornece condições para você desenvolver essas atividades 

experimentais com os alunos? 
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16. Quais foram os experimentos que você escolheu para desenvolver na sua aula 

com a ajuda desse LMQ? Porque escolheu eles? 

17. Nesse momento, você tem liberdade de adicionar tudo que você quiser a 

respeito do LMQ e da aula que você desenvolveu. Faça suas considerações. 

 


